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KORĖJOS KARAS YRA TRECIOJO PASAULINIO KARO ĮVADAS 
MASKVA DARO PASKUTNIUS PASIRUOŠIMUS

Karas Korėjoje tebeina. 
Ligšįol komunįstaj tebeina 
pirmyn, nors jėgų jįe netenka 
labai daug. Komunistų pasį- 
sekimas aiškinamas tuo, kad 
JŲ jėgos yra bent 20 kartų dį 
desnės, gausingesnės, negu Ko 
rėjos respuolfkos jėgos drauge 
paįmtos su Jungtinių Tautų jė 
gomįs.

Tiesa, jūrų laįvynas Jungti
nių Tautų pusėje yra nepaly
ginamai įr didesnis įr galin- 
gesnįs. Bet tas laivynas tuo 
tarpu tegali patarnauti tiktai 
Korėjos pakraščiuose esančiai 
JT karinįe jėgaį.

Išleidžįant laikraštį,
Korėjos kovų frontas maž 

daug taįp atrodė:
Komunįstaj vakariniu Ko

rėjos pakraščiu yra prasiver
žę įki pačįų jus pietų. Korė
jos respublikos tebelajkomose 
srityse centras yra Pusnn uos
tas, pro purį į Korėją yra tie
kiama Jungtinių Tautų para
ma, deja, ligšįol nepakanka
ma. Du trečdaliai Korėjos jau 
užimti komunjstu. Padeiįs 
kritiška. Maskvos paruoštas 
smūgįs yra labaį koncentruo
tas jr pritaįkytas vįetos sąly
goms. Komunįstų tikslas — 
Pusano uoste JT jėgoms su
ruošti Dįunkįrcheną.

Paskutįinu metu Turkija 
pasiūlė 4.500 karių, Kanada įš 
sįuntė b transportinius lėktu
vus. Korėjos respublįkai aįš- 
kįaį maža jėgų prieš komunįs- 
tų jėgas, kurios JT jėgas ap
supo jau pusračįu įr bando su
varyti į Japonijos jūrą. Aiš
kiai nepakankamas JT organi
zuotumas; tįktai Amerjka stip 
riaj parėmė JT atsišaukimą, kį 
tos valstybės dar snaudžia,

Tacjau visos žmonijos dė
mesys vis dėlto dabar jau krei 
piamas įr kitur. Ir politikų jr 
strategų dėmesys sukonccnt- 
i uotas

ties galįma nauja agresi
ja įr bandymu atspėti tos 

agresijos kryptis bei 
punjktus.

Tai yra pats svarbiausia 
sįdomėjimas įr kiečjausįs 
davinys.

Prįešo propaganda bando 
mėtytį pėdas ir nukreipti dė
mesį nuo taikinio. Taį koks 
,,pulkįninkas“ „perbėga“ j va 
karįnes srįtis, kuris atneša 
„♦'tikrų žįnių“. Taį pasklei
džiamas gandas, kad Mur
manske sukoncentruotas de
santinis laįvynas, kuris, žino
ma, taikumas jnješ rkngljjos sa 
las. Taį per kokį nors agentą 
paskleįdziamos Amerikoje ži
nios, kurjos, kaįp Amerikoje 

įyra, tuojau kalamos žmonėms 
į galvas penktosios kolonos 
spaudos. O tuo tarpu vyksta 
paskutiniaį Maskvos pasiruo
šimai naujaį agresijai.

Kokje gi duomenys, kad 
Korėjos karu jau pradėtas 
Trečįasįs Pasaulinis karas? 
Šaltas sĮkaįčiavįmas rodo, 

kad Sovjetų Sąjunga, kuri yra 
nusistačiusi užkarjautj visą 
žemės rutulį, niekuomet gerės 
nįų savo agresįjaj sąlygų ne‘ 
rusįlauks. Nes vįsi jos kaimy
nai yra tokįame stovyje', kad 
nįekas rimtai jos puolimui tuo 
tarpu pasipriešjntį negali.

Kontįnent alinį ai Europos
vakarai — Voikįetija, Italija, 
Prancūzįja — šiandien dar nė
ra atgavusios rįmto stovio. 
Kai Sovįetų Sąjunga visą po
karinį Luką tiktai ginklavosi 
i ir nieko kito nedarė, nes pa 
sakos apie gerbūvio pakėlimą 
yra burbulas neišmanėliams, 
o kįtoms valstybėms trukdė „ _ 
ginkluotis (notos Italijai), ginklas.

su-
už-

ko 
tik

šįos valstybės dėl penktos 
■ onos sįautejįmo tekovojo 
tai dėl darbo žmogaus gerbū
vio. Jos neapesįginklavusįos, 
jos pakankamai nesusiorgani’ 
zavusįos.

Jugoslavija tuo tarpu taįp 
pat nesudaro net ir abejotinos 
jėgos, kurį galėtų pasįgrįešin- 
tj Maskvai, ypač, kad Jugosla
vija ne vieninga, nes Maskva 
joje turį stįprįų jos politikos 
rėmėjų, kurie galį įr su Tito 
susidorotį. . .

Pietuose — Iranas įr Indija 
— negali sudaryti rimto pasi
priešinimo. Viena vosjarade- 
da kurtis, organįzuotįs, bet 
dar visaį nepajėgi, kita įš vįso 
nėra rimta jėga .

Gilesnį pietūs siekią Ii ako, 
Transjorcianįjos, kaip į r visas 
arabų pasautįs, labai silpnas.

Rytuose - - Kinija jau Mask 
vos įrankįs, o Japonija taįp 
pat nugįnklucta.

Kas Maskvaį dabar galį 
pasipriešinti?

Europoje — Dįdžįoji Britą 
nįja, Švedija ir, gal, Ispanija. 
Bet įr jos turį žymių trūku
mų, kurįems išlyginti reikia 
laįko, kaip ji daugelįuį sumi
nėtų kraštų. Maskva tą gerai 
supranta, ypač, kad JAV ini
ciatyva vyksta tų kraštų viso
keriopas stiprinįmas, organjza 
vjmas. O Amerįkos kontinen
te JAV ir Kanada. Kįtos kol 
kas inona tįk vidaus pervers
mus žaisti.

Iš vįso, demokratinįo pasau
lio pasiruošimų mašįna lėta įr 
sunkįai išjudinama. Tai gali
ma matytį įš „pagalbos“ tiekį 
mo Korėjos respublikai.

Visa taį Maskva, žinoma, 
yra apskaičiavusį jr pasvėiu- 
sį, nes jį apie nįeką kįtą ne
galvoja, ir nieku kitu nesirū
pina.

Taigi, visi skaįčįavimai ro
do, kad Maskva agrseįjai ge 
resnio laįko įr sąlygų negaus. 
Todėl jį, kaįp daugelįs duome
nų rodo,

sąmoningai yra pradėjusį 
Korėjos karą, kaįp Tre

čiojo Pasaulinio karo 
įvadą.

JAV prezįdentas Trumanas 
kreipėsi į tautą per radiją įr 
pareiškė, kad Korėjos užpuo
limas parodė, jog komunizmas 
yra pasiryžęs pavergti vįsaa 
laįsvas rautas. Korėjos užpųo 
limas padarytas didelėmis pa
ruoštomis jėgomis ir parodo, 
kad agiesjja galima įr kįtose 
vįetose. Todėl yra būtina stįp 
rįaį pasįruošti atremti bet ko
kią agresiją.

Lįepos 23 d. atidarant mįru 
šiam Pįrmojo Pasaulinio karo 
Prancūzijos prezidentui R. 
Poįncare paminklą, dabartinįs 
prezidentas V. Aurįol pasakė 
įkalbą, kurjoje aįškįai pasisa
kė už būtinumą padėtį užpul
tąja! Korejaį įr bet kokios ag
resijos atveju būtį pasįruošu- 
siems gintis.

Aurjot pasįūlė sudaryti tarp 
1/utįnę JTO kariuomenę.

— Karaliuj Leopoldui 111, 
vos sugrjžus, Belgijos sostinė
je — Briusely kįlo prieš jį de
monstracijos ir net riaušės.

— D. Brįtanijos atstovas 
Maskvoje Kelly Gromykaį įteį 
kė notą, kurjoje pasaldyta, kad 
D. Britanija sveikintų SSRS 
žygį šįaur. Korėjoje, kad ten 
būtų baigtas karas. Maskva taį 
atmetė.

— JAV parlamentas priėmė 
įstatymus, kuriais pratęsta prį 
valomoji karo tarnyba ir leis
ta karįų mobilizacija.

— Rugsėju 19 d. šaukįama 
Spauda praneša, kad Jungtį JTO asamblėja, kurios djenot- 

nįų Amerikos Valstybių ato
minių išradimų spėcįalįstai 
esą išradę įr jau pagaminę 
atominius artilerijos svjedį- 
r.jus, kurje jau esą išbandytį.

Tų pačįų šaltinių teigimu, 
artilerijos ir kįti atominiai 
sviediniai esąs baisus karo

VACLOVAS 
SIDZIKAUSKAS

Buv. VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas ir užsie
nių reikalų vedėjas, pernai 
lankęsis įr Kanadoje, prieš ke
lias aįenas yra atvykęs į Jung
tines Amerįkos Valstybes.

AMERIKA IŠRADO
ATOMINĘ ARTILERIJĄ

Bet kodėl gi ji nedaro nau
jų ėjimų? Matytį, įš karo Ko
rėjoje daro tūlų skaičiavimų 
įr pasidarys tūlų išvadų.

Atrouo, kad vienas stam
biausių kliuvinių yra JAV aro 
minė galia. Šiandien jau sun
ku būtų teigti, kad taj gal; bū
ti tiktai atominė bomba. La 
baį galį būtį, kad yra jau įr 
daugiau atominių ginklų, ku
rie1 lįgi rimto momento ir ne
bus parcikštį. O galj būtį, kad 
Maskva atominės bombos, kaįp 
reikiant, dar neturį. Taį labaį 
gali būti. Taį yra didžįausjs 
stabdis. Ir Maskva dėl naujo 
ėjimo turi apsispręsti. Pasiti
kėdama savo apsįginklavįrno 
pranašumu įr nepalyginama 
žmonių mase, jį galį nepabo- 
r į ir atominės bombos, nes kol 
kas vįs dėlto rįinta 
jėga yra gyvų žmonių masė, 
kurį kiekvienu metu galį užim 
ti žemės erdvės plotus, kad jo 
kje gįnklaį be žmonių jos vis 
dėlto negalį užįmtį.

Štaį kodėl šiandien tiktai 
viena aaim žiūrima į Korėją, o 
tkįta, ypatįngaį atsidėjus, se
kami Sovįetų Sąjungos veiks
mai, net įr „pasyviausioji“ 
jos laikysena.

Jau yra ir reikšmingesnių 
Maskvos laikysenos duomenų,

Maskvos „Pravda“ jau da
vė įsakymą pasįrašiusjems 
„Stockholmo taįkos peticiją“ 
imtįs savo kraštuose sabotažo 
aktų. Į tą parėdymą jau atsi
liepė Prancųzijos komvadas J. 
Duclos, Italijos P. Toglįatti, 
Vokįetijos O. Grotewohl, ku- 
ije vįešai įsakė komunistams 
grįebtis kenkimo veiksmų. Ne 

Įspėjančios prezidentų kalbos

varkėja stovį ir Korėjos klau
simas. Achesonas pasisakė 
prieš komunistinės Korėjos 
klausimo kėlįmą.

— Komunistinįo Čekoslova 
kįjos parlamento narys Vodįč 
ka pareįkalavo, kad vįsį gyven 
tojai įdavinėtų valdžiai jaį ne 
ištikimus žmonas... 

abejotina, kad toks įsakymas 
yra pasiekęs visus kontjnen 
tus, tiktaį čįa jis slaptai vei
kia.

Labaį būdingas faktas, kad 
Prancūzijos komunistai bėga į 
užsienius. Jie, matyt, gavo 
įsakymą „neštį galvas“ už ge
ležinės uždangos, nes jos ten 
bus labaį reikalįngos Mask
vai.
Kur gi bovietaį greičiausiai 

galės pulti?
Taj labaį sunkus klausimas. 

Bet, kaip visuomet, taikoma į 
,,locus niiEorįs resjstentjae'— 
mažiausio pasipriešinimo kryp 
ųrnį. Taį gali būtį Iranas, 
per kurį lengviausia pasiekti 
naftos veisias, kurios labaį 
maitina Ameriką įr Angliją. 
Gali būtį įr vakarinė Europa, 
kurį ilgus amžįus buvo žmoni
jos vadovaujančioji smegenų 
tvirtovė. Galį būtį Formoza.

žodžiu, labaį daug duome
nų kalba už tai, kad mes esa
me. Trečiojo Pasaulinjo karo 
įžangoje. Ypač, kad Amerika, 
numatydama tolimesnę ateįtį, 
yra įspėjusi, jog

nauja agrsieja galį pasi
reikšti kiekvienų metu.

Todėl įr sako, kad kiekvie
na nauja agresija bus laikoma 
karu. Jeigu SSRS puls vakarį 
nę Europą, Jugoslaviją, Tur
kiją, Iraną, Indiją, Formozą, 
— taį bus karo paskelbimas įr 
JTO tarn pasįprįešins.

Gynimosi tjkslaįs Londone 
liepos 25 d. pradėjo posėdžius 
Atlanto pakto užsienių rjekalų 
min. pavaduotojai, o po to su 
sįrįnks vįsį 12 pakto dalyviai.
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SSRS KARO LAIVAI TIES kus, o kįti kaikurie fabrikai, 
KANADA?

Šiomjs dienomis ties New 
Foundlendų pastebėti povan
deniniai SSRS laįvai, kurįe 
anksčiau buvo pastebėti tįes 
JAV Kalifornijos pakrantėmis.

PAVOJUS IRANU1
Sovietai vėl protestuoja 

prieš Amerikos veiklą Irano 
naftos laukuose ir grasina su- 
trukdysią „antirusiškas“ ope 
racijas. Tai parodo SSRS kės 
lūs. Tačiau Irano vyriausybė 
laikosi savai ankiškos polįti 
kos.
VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
ORGANIZUOJA FAŠISTUS

Rytinės VuKjetijos „prezi
dentas“, Grotewohl, Maskvas 
įsakymu, pradėjo organizuoti 
,,Tautinj frontą“, Ycurįn už
kvietė visus buv. ruduosius na 
cįus.

BALTOJI JAV KNYGA.
JAV Valstybės departamen 

tas paskelbė „Baltąją knygą“, 
kurįoje dodcumentaįs įrodoma, 
kad Korėjoje karą pradėjo ko
munistai. Be ko kįta, joje įdė
tas Jungtinių Tautų kontroli
nės komisijos raportas tos pa
čios dienps, kada prasidėjo ka
ras. Komisija sekė įvykius pa 
sįenyje įr sako, kda iš šįaurj 
nės Korėjos komunįstaj birže
lio 25 d. karo jėga įsiveržė į 
oietjnę Korėją.

O IŠ RYIŲ TEBEBĖGA.
Nepaisant didelių suvaržy

mų, pabėgėlių skaičius iš ry
tinių Vokįetijos zonų į vakari
nes didėja. Praeitą menesį iš 
ten perbėgo 4.300 asmenų, ku 
ijų tarpe per 100 „liaudies po
licijos“ narįų.

— JAV „General Motois“ 
kompanija pradėjo gamintj tan

VILLIAM LYON 
MACKENZIE KING

žymusįs Kanados valstybiųįn- 
kas, moderniosios Kanados kū 
rėjas, mjre š. m. lįepos 22 d. 
Jįs buvo gimęs 1874 m. gruo
džio 17 d. Beilįne, dabar 
Kitchener, Ont., advokato šei
moje; baigė Toronto Universį 
tetą, studijavo Chicago įr kį- 
tuose universitetuose įr jį bai
gęs, buvo žurnalįstu ir kaip 
žurnalistas iškįlo į politinį gy 
venįmą: buvo išrinktas ; Ka
nados parlamentą įr pirmąjį 
mįnisterių kabinetą sudarė 
1921 metaįs. Kanados premje 
iu išbuvo per 20 metų. Per tą 
laįką Kanada iškįlo į vieną žy 
miausių pasaulyje valstybių, 
įšaugįno savo pramonę, žemės 
ūkį ir pakelė savo galią, pra
lenkiančią gyventojų kįekį. Su 
Mackenzie Kjng mirtimi Ka
nada neteko vįeno žymiausių 
savo vaistybjninkų. Todėi vi
sa Kanada gėdį dėl jo mirtįes.

kurįe ligšjoi buvo uždarytį, 
pradėjo gamįnti transpoitj- 
nįus laivus.

— JAV kariuomenė paėmė 
nelaisvėn šiaurinės Korėjos ka 
rįų, kurių dalįs teturi tiktai 
po 13 — 16 metų.

— Jau apįe 20.000 švedų, at 
šaukė parašus po „Stockhol- 
pno taįkos peticija“. Danijoje 
vyksta tas pat.

— Prancūzįjos komunistų 
vadas Duclos parašė labai ašt
rų straipsnj prieš Tįto. Visa 
taį tįnlka Stalinui.

— šveįcarijos įr Egipto vy 
riausybės paragino savo gyven 
tojus susidaryti kaįkuiįas 
majsto atsargas, kačTkaro at
veju galėtų ilgiau išsilaįkyti.

— Afrikos negrų respublį- 
ka Lįberija prisidėjo prįe Jung 
tinįų Tautų SaugumoTaiybos 
rezoliucijų. Tokįu būdu i.š 59 
JT organizacijos narių, tas re 
zoliucįjas remia 52 ir tįktai 7 
Maskvos su satelitais — atsi
metė.

— Tarptautinįs Raudonasis 
Kryžjus užprotestavo prieš jo 
vardo naudojimą komunįstų 
propagandai, esą jįs pasirašęs 
„Stockholmo deklaraciją“, 
nes tai yra melas.

Tryg ve L e prašo JT vals
tybes skubįos paramos.
Sovietų pasiūlymas Indijai
Iš diplomatinių šaltinių pa 

tiriama apįe slaptus sovietų 
pasiūlymus New Delhi: esą ru 
saj nurodo, kad ST pastoviųjų 
narjų skaičius galėtų būti iš
plėstas ligi šešįų, su Tndįja 
šeštąja valstybe S. Taryboje. 
Reikšdami Indijai padėką Ko 
rėjos reįkae rusai taįp pat no 
rį, kad vienas ne vakarįetis bū 
tų iš ST pastoviųjų narių.

Politinis veidrodis
(Pro naujausią Newsweek 

periskopą).
Atom»njai bomboneši aį 

pasirengę.
Dvi papildomos sunkiųjų 

bombonešįų grupės, galį ,yk- 
dytj tolį siekiančius atominių 
bombų puolimus, buvo perinės 
tos tuoj į Angliją, kai tįk Iju 
manas sužinojo, kad buvo už
pultą P. Korėja. Šįs atsar
gumo sprendjmas, prįeš gali
mą Sovjetų agresiją, nebuvo 
paskelbtus, nors jįs jr yra vie
nas svarbiausių strategįiųų 
žingsnių po to, kaį prasidėjo 
karas Korėjoje. Ar lėktuvai tu 
įėjo atominius ginklus yra 
griežta kariška naslaptįs.

Akys horizonte.
Admirolas Forest P. Sher

man yra buvęs vjenu pirmųjų 
Jungtįnio Štabo narįų, prjpaži 
nęs gyvą reikalą sustjprjnti 
Tol. Rytus. Jau prįeš kclįs 
mėnesius prasj dedant kaiuj 
Korejojt, jis sustįprįno Ramiu 
jo Vandenyno laivyną. Nežįū 
iįnt to, kas įvyks, jįs rejfkilau 
ja, kad mažiausiai viena kau
tynėms pasirengusi laįvyno 
pėstininkų divįzija su trąp- 
sportlaįviaįs būtų laįkoma Gu 
am saloje. Taįp pat vienas sun 
kįai ginkluotų marinų batalio
nas Pacįfike bus visada laiko
mas parengties stovyje.

Duokite dabar.
Be vįešųjų fanfarų Jugosla

vija vįesai rejkalauja daugiau 
JAV paramos. Štaį argumen
tas: „Mes būsįme sekantį Ko
rėja. Būtų gerįau siųsti pa
galbą prįeš užpuolįma“. Bel
gradas nereikalauja ginklų, 
bet pjnįgų pasistatyti sunkią- 
jai pramonei. Tuo tarpu Ii 
to sliprįna gynybą prįeš vįsus 
tris satelitus, įsitikinęs, kad 
puolįmą vienu metu vykdys 
Bulgarija, Rumunija įr Veng
rija.

Jugoslavįškos žįnįos.
Neseniai Prahoje sudaryta 

stalinįstjnė jugoslavų vyriau
sybė, tam atvejuį, kad, atėjus 
laį|kui, atsįsėstų Belgrade. Jos 
premjeras — Radonja Golubo 
vįc, buvęs ambasadorius Rumu 
njjoje.

Naujas įrodymas, kad Ijl® 
vįs labjau nusįgręžįa į Vaka
rus, yra pasirodymas Vladi
miro Velebįt vįename svarbia
me vyriausybės poste. Tito mį 
sijos vjršininkas 1944 m. Lon 
done įr Maskvos nekenčįamas 
dėl savo simpatijų Vakarams. 
Jis 2 metus buvo išnykęs iš 
vįešojo gyvenimo.

Arabaį derasi su Maskva?
Jau keletas mėnesių Egipto, 

Sįrijos įr kili arabiškojo pa
saulio vadovai slaptai lankosi 
rusų ambasadoje, Damaske. 
Nesenas rusų pasįuntjnio iš
vykimas į Maskvą pasitarimų 
galįs būtį naujų sovįetų - ara
bų flirto ženklas.

Bergždžias taikos mostas.
Daugiausja vjltjes keliąs brį 

ių • sovietų Maskvos pasitari
mų įveriinįmas galįs būtį tas, 
kad Maskva rengiasi tam lai
kui, kana JAV kariškas pasjse 
kįmas galįs priversti rusus pa 
šit raukt į jš Korė jos. Brį tų am 
basadorįus Kelly įš Maskvos 
praneša, kad nėra jokio ženk
lo iš Kremiiąus dėl kokių naujų 
pasiūlymų ir dabartįnįaį pasi
tarimai esą nepatenkinamį.

Pakistano manevras?
Pakistanas galįs būtį vienas 

pirmųjų, suteikdamas JT savo 
žemyno kariuomenę Korėjoje. 
Įtąkįngi pakįstanječiaį sam
protauja, kad toks žingsnis ga 
lįs užtikr j nt į JAV j r JT kariš
ką paramą, jeigu ateįtyje Pa
kistanas turėtų vargo su Indi
ja.

Br Aušrotas■ •
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Žodelis Kanados centro 
lietuviams*

Kanados L^etuvlū Bendruo
menės organįzavimo bej oiga- 
nįzavimosį sąjūdįn veiksmin
gai yra įsijungę Kanados rytų 
ir Kanados vakarų lietuviai: 
Tįllsonburg, Vancouver, Ha
milton, Timmįns, Montreal, To 
ronto, Welland, North Bay, 
Vai d*Or, Ottawa, Oakvjlle, 
Windsor, Sudbury, Sault StC'- 
Marje, I? rankford. Net pavie
niai asmens, kaįp Jonas Dcveį 
kis įš Long Reach, N. B., yra 
sukrutę, registruojasi centre 
jr nenorį likti už Bendruome
nės rįbų.

Čia vyksta kruopštus pasi
ruošimas: sudaryti Apylinkių 
Laikinieji Organizaciniai ko
mitetai, kurje jau gavo įš cent 
rįnio KLB LOK-o registraci
jos koreteles jr vykdo lietuvių 
registraciją. Kur bėra tįktai 
keli tautiečiai, ten sudaromos 
seniūnijos, renkamas seniū
nas, kaip pav, Frankforde. O 
kur įr seniūnijos negalima su
daryti, pavieniai asmenys kreį 
piasj KLB - LOKp adresu 
(2576 Sheppard St., Montreal, 
P. Q.) arba, kas įr to nežino, 
kreipiasi per „Nepriklauso
mos Lietuvos“ redakciją, ir 
jungiasi į bendrą vįsų Kana
dos lietuvių šeįmą.

Tjkraj gi: esame lietuviai įr 
viekas lietuviška mums yra sa
va ir būtina.

Tačįau Kanados vidurio — 
Manįtobos, Saskatchevano įr 
Albertos provincijos — ligšįol 
dar nejuda, išskyrus nežymįas 
išimtis, kaįp Jonas Šileikis įš 
Port Radįum, Alta. O kur Na
tai, B. C., Lethbridge, Calga
ry, Crow's Nest Pass, Edmon
ton įr savo metu smarkiai net 
sukrutęs Winnipeg? Ir dau-

i

. . Rašo J. KardelisIstorinių įvykių prisiminimai, ■

Paskutinės Lietuvos nepriklausomybės dienos
Prof. V. Krėvei ■ Mickcvį------„geriausi iš geriausių

ii— • — —
J.JLV, ------x, — -XI • - x_-—

paaiškėjo, apįe savo kandida
tavimą nieko nežinojo. Pasįro 
dė, kad jų sąrašas buvo sudary 
tas komunjstų partijos įr, Po‘ 
litbįurui įsakįus, įduotas ko
munistų partijos įgaliotįniams 
vietose. Ir kai kurįoje nors 
vįetoje vyko prįešrinkiminįs 
mįtingas, tos vietos komunįs- 
taj, kurįe vieni tįktai galėjo__
darytį susiiinkįmus, tuojau įr muotj, karikatūriną neprįklau 
išstatydavo centro nurodytą 
kandįdatą. O kįto kelįo nebu
vo, kaį tiktai „pritarti“ — „už 
girti”. Todėl, kai kurįe kan- 
dįdatai apįe savo kandidatū
ras sužįnojo tįktaį paskelbus 
kandidatų sąrašą. . . Kur „per 
nesusipratįmą“ žmonės išsta
tė Politbįuro nenumatytus kan 
dįatus, jįe išnykdavo. . .

Kad būtų vįskas tikra įr rįn 
kimaį nesušlubuotų,

visoje Lietuvoje pradėti 
masiniai suėmimai, 'kurįų 
sjaubas nuaidėjo per vįsą 

kraštą.
Tokiu būdu „lįaudies sei

mo' * rinkimai vyko teroro 
sąlygose. Ypač, kad visame 
krašte vįešpatavo sovietinė 
raudonoji armija, kurį užliejo 
ne tįktai miestus, bet jr kai
mus.

Komunįstams priminsiu Le
nino žodžius: „Ten, kur rįnkį 
maį vykdomi svetimai karįuo- 
meneį esant, tįe rinkimai ne
teisėti, nes jie savaime jau da
romi svetimos jėgos presįjo- 
je, — jįe ne laįsvį“. Taį yra 
teisįngi žedžiaį. Stalinas jų 
nepaiso.

Prįeš pat rinkįmus buvo da
roma vįsa eįlė mitingų, de 
monstracįjų, eisenų. Vieną to 
kįų įr aš mačiau įš ligoninės 
balkono.

Prįe Įgulos bažnyčįos jį bu
vo ruošįama įštisą savaitę. Bu 
vo pastatyti milžįnįški pluka-

čįuį pasįtraukus iš minįsterįų 
pirmininko ir užsienių, reikalų 
ministerįo pareigų, „liaudįes 
vyrjausybės“ kabinete liko ar
ba komunjstai arba jiems pa
klusnūs žmonės. Tojjėl Ged- 
vįlos „kabinetas” jau buvo „vį 
ningas*’’. Jis buvo jau visiš
kai paklusnus Dejkanozovo di
rektyvoms, kurįos tiesioginiu 
telefono laįdu buvo gaunamos 
įš Maskvos, stįprįaį uždėju- 
sios

Rusijos meškos lapą ant 
Lietuvos,

Būdinga : viskas buvo skubi 
narna, O tas „viskas” buvo 
suvesta į vieną taįkįnį: „liau
dies sejmo“ rinkįmus.

Sukėlus nepasįtenkinįmo 
elementą, išvystoma priešiška 
Lietuvos 
agitacija.
gynėjai turį tylėti, nes

laisvės gynėjams užčiaup
ta burna įr leista siautėti 
okupantų palaikomai sau

jai agentų.
O kad platesnės žmonįų ma

sės nepasireikštų, grasinama, 
koljojama, kišama į kalėjimus.

Ypač stįpriaį paleista į dar
bą Agįtpropo mašįna, kurįon 
įtrauktį: kaįkurįe artjstai, Ra 
dįofono „Pupų dėdė“ įr paaug 
liaį. Propagandįnės „brigados” 
varo „pnešrinkįminę propogan 
dą“. Iš vįenos pusės šmeižia
ma įr niekinama visa, kas bu
vo nepriklausomybės laikais, 
įš kitos — keliama į aukštybes 
„nuaja“ *. Baįsus triukšmas įr 
skuba vjsa taį palaiko.

Vos paskelbus „liaudįes sei
mo1 * rinkįmus, pasirodo

„Lietuvos darbo sąjunga“, 
Taį nebuvusį ii’ nesama or-

į“. . . taį ant specialiai įkastų stur 
Tje, kandidatai, kaįp vėliau pu, 'kurį’e išrikįuotį aplink vi

są Įgulos bažnyčią. Demons 
tracįjos dįeną, čįa jš ankstyvo 
ryto rįnkosį eisenos dalyviai. 
Vįsi savo uniformose: gydyto
jai, gailestingosios seserys bal 
tuose chalatuose, darbįnjnkai 
su savo darbo įrankiais, gaisri 
nįnkai su bljzgančjomis kas- 
kėmjs, kaikurįe artįstaj — už- 
grįmuotį įr specįalįai kostiu-

gelįs čįa nesumįnėtų vietovių, 
kurįos Ifešįol net neiškilo 
bent kokįon viešumon?

Reįkia pripažinti, kad šįos 
erįtys yra daugaiu žemės ūkįo 
srįtys, kurįos vasaromis dau_ 
gįausia yra užimtos. Bet, sa 
kysįme, Tillsonburgo sritis 
taįp pat žemės ūkio srįtįs, o 
vįs dėlto jį sujudo įr įsįjun 
gė į bendrą organįzavimąsi.

Todėl tenka kreiptis į Ka
nados vidurį© sričių lietuvius 
įr juos kvįesti į bendrąjį vįsų 
Kanados lietuvių organizacinį 
darbą.

Kaip paprastai kad esti, įni- 
cįatyvos įmasį vienas ar kelį 
susitarę asmens įr duoda dar
bui eigą. Kanados centro lie
tuviams taį padarytį nesunku, 
nes jįe turi įr savo organizaci
jų. O kur yra bet kokįa orga
nizacija, pagal KLB organiza
cijos taisykles, jį viena sudaro 
apylinkės Laikinąjį Organiza
cinį komitetą įr pradeda vįsų 
vietos lietuvių registraciją, ku 
riaį kortelių gauna įš centri
nio KL*B-LOKo. Dar geriau, 
kur yra kelįos orgapįzacįjos,
nes jų valdybos siunčia į Apy ganįzacija” — fikcija, bet jos 
linkės Laikinąjį Organizacinį vardu visame krašte statomi 
Komitetą po vieną ar po du 
atstovus įr šie jau sudaro tos 
Apylinkės Laikinąjį Organį- 
zacįnį Komitetą.

Jeigu tajp vįsį, vjsų Kana
dos vietovjų, lietuviai imsimės 
darbo, — sukursime- didelę įr 
autoritetingą organizaciją, su 
kurįa skaįtysįs įr Kanados 
valdžia. Kiekvienu atveju ga
lėsime rūpintis ne tįktai savo 
tautįnįaįs, bet įr ekonomi
niais bej socialiniaįs reiklaaįs.

nepriklausomybei
Neprįklausomybės

kandidataj į „lįaudies seimą“

Dįdelio skausmo valandoje, mjrus emigracijoje

Jonui Deveikiui
vjsaį šeimai reiškiame giliausios užuojautos.

A. Jonelis, Pr, Grigaliūnas, J. Parojus.

Vieną pirmųjų DLK Vytauto klubo choro organizatorę 
įr vedėją

P. LIUCIJĄ KATASANOVAITĘ ir 
RAYMONDĄ GUTAUSKĄ, 

sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikįna 
DLK Vytauto įklubo dįrig, A, Piešįna įr choras.

E
Mūsų mįelą Montrealįo lietuvių Tautinių šokįų grupės 

dalyvę
VERĄ VINICKAITĘ IR RIMĄ VILKAITI 

| sukūrusjus lietuvišką šeįmos židinį, sveikiname įr lįn- 
| kimė gražaus gyvenimo.

Montrealįo lietuvių tautinių šokįų grupė.

LABA1 ŽALINGAS POLIU RAVIMAS,
163 me „Draugo“ n-ry J. mokslininkai vedėjai Ost Instį 

Kuprįonis neį įš šįo, neį įš to tuto Karaliaučiuje prof. dr. G. 
pradėjo politįkuotį apie nau- Wolfrum įr dr. Sehraphįn da

bar išleido vejjkalą apie tas pa
čias vokįečįų • lenku sienas, 
apįe kurias kalba J. Kūprįo- 
nįs, įr toje knygoje, gerinda- 
masįs lenkams, įrodinėja, Kad 
po sovietinės okupacijos Lie
tuvoje lietuvių neliksią, — to 
dėl esą lenkams būtų geriausia 
susitarti su voikįečiais ir pa
darytį sįenos pakeitimų: vo
kiečiai atsiimtų vįsą Mažąją 
Lįetuvą, o lenkai mainais te 
siimįe. . . Lietuvą!

Vokiečių imperįalistinis vii 
kas jau išsižiojęs, o J. Kuprįo 
nis sįūlo įietuvįams ne pasi
priešinimą, ne gynimąsį, ne 
tikrų savo teisių ieškojimą, bet 
rezignaciją, atsitraukimą.

Pavergtoje Lietuvoje
NEATREMONTUOTA 800 

PLŪGŲ.
„Tįesa“ peikia Pvįenų aps

krities vadovus, kurįe nesirū
piną savo kolchozų reįkaiaįs. 
Sėklų fondas čįa esąs sudary
tas tįk 56%. Apskrityje neat 
remontuota 800 plūgų. Frįe- 
niečįai nesusįvisiuomeninę ir 
savo žemės ūkįo inventorįaus, 
t. y. neaįįdavę jų kolchozų reį 
kalams.

KĄ JIE RAŠO.
Tarybų valdžįos paskelbi’ 

mo Lįetuvoje dešimties metų 
jubiliejuj muzįkai rašo:

Stalininės premijos laurea
tas J.’ Švedas „Kantatą Tary
bų Lietuvos dešimtmečįui' * 
(Vi. Mazūrįūno žodžįaį) ; 
Kantatą jubiliejaus garbėj ra
šo stalininės p mįjos laureatas 
B. Dvarionas (žodžiai V. My
kolaičio - Putįno) ; St. Vaj- 
njunas — rapsodiją smuįkuį 
su simfoninju orkestru; K. Gal 
kauskas „Vįlnįaus vaizdus“ 
(cįklas pjesių fortepionuį); 
„Pergalės vardas” — taįp va
dinasi J. Dambrausko parašy
ta poema - kantata pagal po
eto V. Reimerįo žodžįus; siui
tą simfoniniam orkestrui rašo
J. Karosas; siuitą choru; —
K. Kaveckas; ;,Komjadnimo 
lapsodjją“ simfoninįam orkest 
ruį — V. Kuprevįčius; kanta
tą „Mylimai žemej” (pagal V. 
Montvilos žodžįus) — A. Be- 
lazaras.

— Raudondvarįo Mašinų 
Traktorių stočiai vadovauja 
drg. Maksįmovas.

jąją vokiečių — lenkų sieną 
įr. . . Lįetuvą.

Konstatavęs, kad dabar vei
kia „memelcnderių bundas* ' su 
Schreiberįu pryšaky, kuris, žį 
noma, siekia ne tiktai vjsus 
Rytprūsius, bet įr Klaipėdos 
kraštą atiduoti Vokietijai, J. 
Kuprjonįs apįe lietuvių pastan 
gas sugrąžinti Lietuvai Mažą
ją Lietuvą rašo: „Tokie noraį 
gal kutentų kiekvieno lietuvio 
šjrdį, bet jų realumu galėtume 
tįkėti nebent tjk tada, jeigu 
būtų pagrjndo tikėtį, kad vo
kiečių tauta eįs į sunyki
mą. . .“ Bet J. Kuprionįs tuo 
netikį, todėl jįs teigia, kad 
„vokiečiai ir lenkai buvo įr, 
žinoma, bus Lietuvos tiesiogi
niai kaimynai”.

Pagal J. Kuprįonį išeina, mįntys griežtai atmestinos, Mažąją Lįetuvą, kurioje dau- 
kad vojkiečiaj dar stiprės, o apie tai nęgaH būti jokįos kai- gįau ne katalikų, vadjna nere- 
nyks, žinoma, lietuviai įr Icir bos. Mes jų todėl įr nedįsku- alįu „širdžių kutenimu”. Tai 
kaį, iš kurįų vokiečių bus at- tuosįme. Bet kyla klausimas yra tas, ko sįekja prof, dr, G. 
įmtas pajūrys. . . jš kur tokios mintys Jr tokios Wolfrum. Tai yra ne tįktai ža

Žįnoma, vokiečiai to nori įr lietuvių tautai sugestijos ky- Ijngas, bet skandalingas polįti 
to siekįa. Štai du vokiečių la? kavimas.

K , . .n—XX'.'—XX —■XXZZZZZZX
Pirmasis vedamasis „Tė

viškės Žiburiuose“ rašė, kad 
tįk gėrį katalįkai galį būti ge- 
rį lietuviai, o J. Kuprįo- 

Kad šįokios J. Kuprįonio nis lietuvį ų pastangas atgauti

koks skirtumas? — Juk pasi
rinkimo nebuvo . .

Rinkimai buvo pratęsti pir
madienį, bet

Maskvos radįjas jau sek- 
madįenįo vaKarą paskel
bė, kad Lietuvoje įvyko 
rinkimai įr kad už „liau
dies kandidatų” sąrašą pa 
duota apie 100% balsų,., 
Sovietinįame režime taį ne 

kurjozas. Maskva gi veikia 
„pagal planą' *. Tįesa, taį tūla 
„nauviazka' *, bet ar Maskva 
kalta, kad jos komisaras De
kanozovas nesugebėjo,. įvykdy
ti plano? Maskva nenumatė, 
kad Lietuvos žmonės įr verčia 
mį neįs balsuoti ir siekiant 
„liaudies valios pilnybės“ teks 
rinkimus pratęsti. Deja, įr 
antra rinkimų diena ne ką da
vė. j. Paleckio intymiu prįsi- 
pažinįmu, balsavįmuose daly
vavo tįktaį apie 16% gyvento
jų, kurių dalįs į vokus dėjo 
garsųjį karikatūrų herojų „Pu 
telę”, ėjusį „Lietuvos Aide“. 
Bet Maskva pagal planą pa
skelbė, įkad balsavo apįe 
100%. Beje, rinkimuose da
lyvavo įr Rusijos raudonoji ka 
rįuomenė, kurį, aišku, neturė
jo teįsės reikšti Lietuvos žmo
nių valįos. Bet įr jos balsavi
mai nepakėlė balsuotojų skai
čiaus aukšsčiau 16kos procen
tų.

Lįepos 15 d. lįkviduota Lįe-

somos Lietuvos žmonės įi tt. 
Vienį pėstį, kįtį važįufitį.

Suminėti „lįnksmjeji bro
liai“ — Dineįka, Sįparįs įr 
Jurgįs Petrauskas, kurjaįs pa
sipiktino ir patys artistai.

Taip paruošus, lįepos 14 dįe 
ną, sekmadįenį, 

daromi „liaudįes seimo” 
,,rjnkimai“.

Kandįdatų sąrašas vienas. 
Kandįdatų tįek, kiek yra nu
statyta „seime“ vietų. Niekas 
daugiau neturėjo teįsės kandį 
datų statytį kaip tiktai komu
nistų partija. Niekas neturė
jo teįsės atsįsakytį būtį išsta
tytu, nes iš anksto buvo sako
ma, kad vįsį, kas neprįtarįa įr 
nepalaįko „lįaudįes valdžios“, 
yra „liaudįes priešai”, o tokįe 
neišvengiamai likviduojami. 
Taįgį, rinkimai vyko tokįu 
pat metodu, kaip fašistinėje 
Hitlerio Vokietijoje, tįktai 
Hitlerįs leįdo balsuoti ne tik
tai „už“, bet ir „prįeš”, o Sta 
lįnas leįdo tįktai vieną sąrašą tuvos Saulių Sąjunga, kurį 
jr tįktaį balsuoti „už”. Prįeš ąfkelbėsį veįRlą įšplėsianti. . . 
— jau patys balsuotojai tu
rėjo mokėti pabalsuotį. Mokė
jo jįe įr tai padaryti. . ., nors 
rizikavo savo likimu.

Nepaprastaį kįetaį, teroro 
priemonėmis, buvo reikalauja
ma balsuoti. Komunįstaį jr 
raudonarmiečiai, ginkluoti na
ganais, ėjo per namus įr varė 
žmones balsuoti. Sergančius 
vežė prįe balsavimo urnų, arba 
prįe jų nešė urnas.

Į Raudonojo Kryžiaus ligo
ninę atėjo balsų rinkėjų briga
da su dramos aktore Kyman
taite pryšakyje įr prįe kįekvie 
nos lovos rejlkalavo ligonius 
balsuoti. Kadangi P° operaci
jos aš buvau silpnas, taį pati 
brigada už mane balsavo. Ir

Lįepos 16 d. Vyriausioji rįn 
kimų komisija paskelbė „rin
kimų“ rezultatus. „Išrinkti” 
vįsį išstatytieji kandįdataį. 
Įvairiose Lietuvos įmonėąe.įr 
įstai-se pradėjo veikti darbį-kų 
įr tarnautojų komitetai, nors 
jų {kompentencija nebuvo nu
statyta. Kooperatyvų Sąjun
gai „Linui” suteikta ypatinga 
teisė supirkinėti visoje Lietu
voje lįnus įr jų gaminius eks
portuoti už^ienįn.

Raudonarmiečiai sekvestra- 
vc Marįjampolės Marijonų 
Kongregacijos vienuolyno na
mus ir pareikalavo 40.000 — 
50.000 tomų knygų biblioteką

(Nukelta į 7 psl.)

VILNIAUS HALĖJE KINO 
TEATRAS ■

Vilnįaus prekybos halę pa
žįsta ne tįktai Vilniaus gy
ventojai. Net nacįų okupaci
jos metu, kada buvo uždraus
ta privati prekyba įr dažnai 
Geštapo agentai apsupdavo ją 
įr darydavo kratas, prekyba 
joje vis dėlto vyko. O dabar, 
įsigalėjus sovietams, Vįlnįaus 
halė jau vjsaį lįkviduota. Kai 
nėra kuo prekiauti, Vįlnįaus 
halė ištuštėjo.

Dabar garsioje Vįlnįaus 
prekybos halėje atidarytas va
sarinis kįno teatras. Vįetoje 
duonos įr mėsos komunįstaj 
sovietjnius piliečius vaįšįna so 
vįetinįais kįno fįlmaįs. . .

TRŪKSTA SIŪLŲ
„Tiesa” rašo, kad Kauno 

„Audimo“ trikotažo fabrikas 
kelįntą mėnesį žlugdo valsty
binius planus. Sausįo ir vasa 
r jo mėnesių gamybinis planas 
neįvykdytas. Gresia rimtas pa 
vojus, kad ir kovo mėn. garny 
bįnis planas bus sužlugdytas. 
Įmonės vadovai nesįrūpįna 
žaliavos. Štai beveik vįsą lai
ką 10 mašinų dėl siūlų įr špū
lių trūkumo nedirbo. Siuvimo 
cecho darbininkai negavo ža
liavos įr neįvykdė savo išdir
bio normų. Vyr. inžjnįorius 
drg, Sįrotka su fabriko darbi- 
ninįkaįs nerengia gamybinių 
pasįtarimų, nevadovauja kovai 
dėl gamįnių puįkįos kokybės, 
dėl žaliavos taupymo“.

t— 7 lengvos auto mašinos 
šiuo metu kursuoja Šiauliuose 
— tokįą ypatingą naujieną 
praneša „Tiesai*. Mašinos 
esančios rusiškos, „Pobiedos” 
tįpo. Tai bent Šiadlįų miesto 
motorįzacija. . .

— Kauno apskrityje bol- 
ševįkaį sukūrė 140 kolchozų. 
Garljalvos, Lapių, Raudondva
rio valsčiuose 85% visų ūki
ninkų jau kolchozuose.
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UOKDARIAT. .
Stalinas lįko be kvapo, . ,
Pasisakė Trumanas, pasisa

kė Aurjolis, pasisakė Attiee, 
Churchillis, tįktai vienas Sta
linas pritrūko kvapo. . .

Kas gi jam trukdo tartį „tįe 
sos žodelį“? — Gal paaįškįns 
,,'Vilnįs“ ar jos „satelitas1' — 
„Liaudies Balsas”?

Jejgu karas nebūtų sutrukdęs.,,
„Liaudies Balsas“, švęsda

mas“ sovietinės Lietuvos su
kaktuves, klausia: „kur dabai’ 
Lįetuvą stovėtų, jeįgu karas 
nebūtų sutrukdęs?“

Nesunku atsakyti: jeįgu Sta 
lįnas su Hitleriu nebūtų supia 
navę karo įr prieš tai nebūtų 
pasidalinę Lietuvos, tai jį bū 
tų laisva įr nepriklausoma. 
Okupanto batai jos netryptų ir 
jos išdavikams — komunis
tams nebūtų įš ko džįaugtis. . .

Tokį jįe taikos šalįnįnkaį.
„LB” nenustodamas niekus 

taukšti apįe taiką, iš tiktųjų 
nepaprastaį džįaugiasi Korė
jos karu. Gįrdj: „Šiaurinės 
Korėjos žmonės kovoja nepap
rastai gabiai įr narsiai“. . .

Kodėl gį „LB“ plepiams ne' 
sįnori taįkoSj apie kurią jįe vis 
rašo? Kodėl jįe džįaugiasi ka
ru?

Nors kartą prisipažino.
„LB“ visą laįką tvįrtįno, 

kad sovietuose religijos nie
kas nepersekįoja, kad ten esan
tį vįsiška laįsvė. Bet dabai ra 
šo: „Nors šiandien yra daug„ 
kalbama apįe stoką laįsvės re
ligijai už „geležinės uždan
gos”, bet pasirodo, kad tas pats 
įr už auksįnės uždangos. • . taį 
fco norėti, kad kįtur religijai 
būtų pilnįausia laisvė, . .“

Taip įr netaįp. Jeįgu čįa nė 
ra laįsvės, tai tas įr pasakoma, 
ir nebijoma pasakyti. Kodėl 
gi Ijgšiol „LB” tebetvįrtįno,

kad už geležinės uždangos 
esantį visįška laisvė?

Taį bent nąujįena. , ,
„Vilnįs“ džįaugiasi: ,?Susį 

laukėme naujienos, kurį dauge 
liuį bus siurpryzas. Lenkijos 
kardinolas Sąpįeha įr kone vį 
sį vyskupai pasirašė Stokhol
mo Taikos peticiją“.

„Vįlnis“, apsįmetusi durne
le, įtikįnėja, kad Sapįeha pasi 
rašė. Iš tįkrųjų gi būtų tikras 
sįurpryzas, kad jįs būtų nepa
sirašęs, kaip kad padarė Čeko
slovakijos kardinolas Beranas. 
O kad pasirašė, tai menkas 
sįurpryzas. O, be to, kas dar 
žįno, ar tįkr^į jis pasirašė, ar 
vįetoje jo koks enkavedistas pa 
dėjo parašą? Kas gi gali tą pa
tikrinti?

Kas sįūlo taįkos sąlygas?
„Vilnįs” rašo: „Sovietai sįū 

lo taįjkos sąlygas". . .
Matome: Sovietai ne bando 

tarpinjnKauti, bet patys siūlo ‘ 
taikos sąlygas. O taįkos są
lygas galį siūlytį tįktai šalis. 
Vadinasi, Sovietai save laiko 
kare dalyvaujančia šalįmį. Taį 
ko gi dar slepiasi?

Mat, anksčiau ar vėliau, o 
„yla iš maįšo išlenda”. . .

Dainų šventė Vilniuje,
Štaį jums įr Lietuvos sosti

nė — Vįlnįus. Dajnu dienoje 
dainavo rusų chorai, mokyklų 
mokinįaį šoko baltarusių šo
kį „Bulba“ įr tt. Pasak „Vii- - 
nįes”, „neorganįzųotumas 
smarkiai mažino Daįnų šven
tės įspūdį. Rjmtų trūkumų bu 
vo ir daįnų atlikime. . .**

Štai jums ir „stalininės pre 
mįjos laureatų” darbas... 
Mes gį žįnome, kad vįena ko
munistai moka: prievartauti 
įr badu marnitį. To taj jie tik 
rį meistreįaį. O su tuščiu pįl 
vu įr po nagaįka — nelabai iš- 
sidajnuosi...

Mandrapypkįs,



1950. VII. 27. — Nr. 30 (173) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

Socialinis draudimas yra pagrindinis darbo žmogaus reikalas.
SOCIALINIS DRAUDIMAS LIETUVOJE, ANGLIJOJE, RUSIJOJE, AMERIKOJE IR KANADOJE,

2.
Praėjusiame ,,NL“ numery 

trumpa^ buvo aptartas sociali
nio draudimo klausimas n. pri
klausomoje Lietuvoje. Dabar 
peržvelkime socjalįnio draudi
mo klausimą kįtose kaįkurįo- 
Se valstybėse.

Gėrį pavyzdžiai gerai tįks 
įr Kanadai,_ kurį valstybįniu 
mastu socialinio draudimo ne
turį įsivedusi.

Vieną moderniųjų naujųjų 
laįkų socįalinj draudjmą yra 
įvedusį Anglija. Anglijos žmo 
nės ilgokai kovojo dėl sociali’ 
nįo draudjmo. Darbiečjaj jį 
pažadėjo, įr kaį gavo Angli
jos parlamente daugumą, jie 
tesėjo žodį, įr įvedė Anglijoje 
vįeną moderniausių socialinį 
draudimą.

Anglijos draudimas yra 
vįsuotinįs.

Socialįnio draudimo mokes 
tįs yra mokamas kas savaitė 
bendrai darbinįnko jr darbda
vio. Mėnesinė suma, išskaito 
ma iš darbinįnko ar tarnauto
jo, sudaro apie 1 svarą. Kjck 
mažįau prideda darbdavys. Šį 
t-as mokestis įgalina kįekvjena 
Brjtu salų gyventoją: a, nau
dotis nemokama gydytoja pa
galba; b. gautį nemokamai 
vaistus (paskutjniu laįku įves
tas 1 Šiiįngo mokestis už re
ceptą);; c. gydyti dantis; d. 
gautį akįnius; e. nemokamą 
gydymą ligoninėse, įskaitant 
operacijas įr pasveikimo laiko 
tarpį (convalescence-) ; f. pen
siją, sulaukus 60 metų am
žiaus; g. draudimą nuo nedar
bo ir ligos — tjek pat. h. njo- 
kestį už vaįkus.

Anglijoj nuo 1948 m. liepos 
mėn. įsigaliojo tokįe sociali
nio draudimo įstatymai, kokių 
neturį kįtį kraštai.

Ligoje jįs gauna per savaitę: 
vyras, nevedusį moteris ar naš 
lė — 26 šil., ištekėjusį mote
ris — 16 š. (ištekėjusį mote
ris gauna neištekėjusios pa
šalpą, jeį ji išlaįko vyrą arba 
gyvena atskįraį nuo vyro ir 
negauna iš jo jokios piniginės 
paramos), mažamečįai įki 18 
mt. — 15 š-. Be to už kiek
vieną globojamą pilnametį 
prįedą — 16 š. įr nepilnametį 
— 7 Š. 6 pens.

Pašalpa yra mokama, jeį li
gonis yra bent pusę metų mo
kėjęs soc. draudimo mokes
čius. Pašalpa gali būtį moka
ma be pertraukos 312 dienų 
tiems, kurįe mokesčius yra mo 
kėję ne mažįau kaip 156 savai 
• es. Kas mokescįus mokėjo įl 
gįau kaįp 156 sav., tam pa
šalpos mojkėjimo laįkas nerjbo 
tas. Už pįrmas 3 d, nemoka
ma, jei liga tęsiasį ne ilgiau 
kaip 1 2 dįenų.

Savo įdomiuose istorinių 
įvykįų prisiminimuose ąpįe 
pirmuosius okupantų siautėji
mus Lietuvoje 1940 metų va
sarą, red. J. Kardelis pateikia 
Dujkjos medžiagos tam laiko
tarpiui nušvįesti. Čįa. tačįau, 
norįu prašytį suteikti vjelos 
pataįsytį beį papįldytį porą tų 
siautėjimų faktų, kurįe atsi
minimų autorįaus nupasakoti 
kjek kįiaįp, neį įštįkrųjų bu
vo. (,,Neprikl. Lietuva“ Nr. 
25). Jie abu Jiečįa atvejus, kur 
red. J. Kardelįs nebuvo tie- 
sįogįnjs lįūdįnįnkas, taigi, ga
lėjo apsirikti be jokįos blogos 
valios. Ir prįešįngaį, abiem 
tajs atvejaįs man teko būtį tįe- 
sįoginiu lįudininku.

1, Dėl sįautėjimo radiofone,
(J. Kardelis rašo, kad pirmo 

jį „reforma* buvo įvykdyta 
Valstybės Radiofone, kurio 
naujuoju direktoriumi okupan 
tų buvo paskirtas“ . . . senas 
komunįstas, taifkstęsįs prįe ofį 
cįozo, kaip valdžios organo, 
muzįkas J. Banaįtįs, kuris pįr 
muoju savo žygiu grįebėsį už 
Radįjo komentatoriaus Bronįo 
Raįlos, kuris jau buvo spėjęs 
pasišalįnti* *.

Nelajmingi atsitikimai, mokėjusį nemažiau kaip 26 mą. Moterims, kurių tįk vy- čio pašalpa pradeant. 7 neštu- mokamai apelsinų sunkos, vįta 
Suaugęs vyras per savįaitę inašus> tai 11 gauna po 36 raį apdrausti, mokama po 20 mo mėnesįu. Nėščia moterįs minų įr kt, 

gauna 45 š įr uz kiekviena per 13 sav’’ Pradeant 6 šįl. Per 4 sav- P° gimdymo. Be dar gauna padidintas maisto .
globojamąjį' tokįus priedus sav‘ prieš numatomą gjmdy- tų pašalpų dar mokama sergan normas, papigintą pieną ir m- Mirties atveju.
kaįp paprasta; susirgęs. Ma-
žąmečįams tarp 17 — 18 mt. 
— 33 š. 9 p., jaunesnjems — 
22 š. 6 p. Jei nustojama nedar
bingumo, taį mokama ataįtnka 
ma kompensacįja, pensija.

Senatvėje.

Apdraustasįs (vyras 65, mo 
teris 60 mt.) gauna per savai
tę 26 š. Neapdrausta moteris, 
kaį jaį sukanka 60 mt., gauna 
pagal vyro draudimą 16 š. Taį 
gi jeį įš vedusiųjų yra apdraus 
(as tįk vienas, taį pensija bus 
(.sukakus — vyrui 65, motereį 
60 mt.) 26 š. įr 16 vįsj 42 
š. Už kįekvįeną globojamą 
vaiką pridedama 7 š. 6 p.

Gimdymo atveju.
Gydytojas ir lįgonįnė nemo

kamai. Pašalpos yra trejo
pos: vienkartįnė už kįekvįeną

: 'S’

Pora faktu prisiminimu šviesoje RAŠO BRONYS RAILA,

vajką po 4 sv. Jeį moterįs pa
tį dirba, yra apdrausta įr su- TEN TĖVYNĖ, TEN MERGELĖ, TEN SENA MOČIUTĖ. . .

Turįu patiksiantį, kad man 
su Banaįčiu tada neteko pro 
gos asmenįškaį susidurti įr, 
antra vertųsi, jam nebuvo jo- 
[kios formalios galimybės už 
manęs „griebtis“.

Lietuvos okupacijos dieną, 
birželio 15-ją, aš atvykau į Ra 
diofoną po pietų pasitarti su 
jo vadovybe apie įvykių eigą. 
Per radiją tuomet jau buvo 
duodami kraštui valdžios pra
nešimai, Ikad ramįai laikytųsi 
ir draugiškai pasitiktų įžy
giuojančią sovietų armįją. Ra 
dįofono direktorįui E. Zaba- 
rauskuį įr vyr. redąktorįui A. 
Miškinįuį pranešiau, jog ma
nyčiau, kad manoji kas vakarą 
skaitomoji spaudos apžvalga 
šiandien gal nebūtų reįkaljn- 
ga, nes, puma, tą dieną išėju
sios spaudos pranešimus ir ko 
mentarus įvykįaį yra tįek pra
lenkę, kad jau pasenusių daly
kų kartojįmas ar kalbėjimas 
ne apie tai, kas vįsą tautą jau
dina, būtų tįk klausytojų erzi- 
nįmks, o antra, man tektų ko
mentuoti vyrįausybės vardu 
duodamus kraštui dėl raudono
sios armįjos draugįško pasįtį- 
ikėjimo nurodymus, ką aš lai
kyčiau nesuderinama su savo 

Šį ketveriukė dažnai daįn uoja per Transcmada radiją.

sąžine. Radiofono vadovus pa 
prašiau susitvarkyti taip, kad 
jįe galėtų išsiversti be mano 
apžvalgos tą dieną įr, galimas 
dalykas, artimiausioje atįety- 
je. Jįe su tuo sutįko įr pasa
kė, kad kaįp nors susįtvaiky- 
sią.

Tiesą sakant, jįe įr neturėjo 
jaįkįos tejses versti mane at
likti kokįą pareigą, nes aš ne
buvau Radįofono tarnautojas, 
o prįvatus, nors jr kasdien 
ateįnantjs paskaitininkas, už 
kiekvienos dįenos pranešimą, 
rašantis atskįią sąskaitą dėl at 
lyginimo. Nusistatęs nįeku ne 
patarnautį okupacijos paleng
vinimui, aš tuo įr užbaigiau 
pats- savo noru bendradarbjavi 
mą su Radiofonu. Taigi, Ba
naičiui neteko „griebtis“ už 
manęs jokįu tįtulu ir jokiu 
pretekstu. Kitą pirmadienį bu 
vau užėjęs į Radiofoną atsi
imti man priklausančio poros 
šįmtų litų honoraro, nes ma
niau, kad man tuoj bus reika
lingi Pinigai i1 gai kelionei. . . 
Kasininkė pranešė, jog visi iš
mokėjimai, laikinai sustabdyti, 
aš galįs tuo rejkalu ateitį po 
kelių dįenų. Radįofono vado
vybė tebebuvo dar senoji, bet 
į ją neį nesikreipiau. Taigi, 
Banaįtįs, tuoj po to paskirtas 
Radįofonan direktoriauti, ga
lėjo už manęs tįk tuo „grįeb 
tįs”, jog porą ar trejetą šimtų 
litų mano dvisavaitįnįo uždar
bio sutaupė lietuvįškos sovie
tų provįncijos naudai. . .

Beje, man kįek naujiena 
kad Banaįtįs vadinamas senu 

komunistu. Amžiumi jįs gal 
net jaunesnis kokįaįs metais 
už mane. Jį pažįstu, nes kartu 
studijavome unįversįtete jr ku 
iį laįką Kauno konservatorijo
je. Pirmaisiais studijų metais 
jįs apie politįką neturėjo jo- 
kįo supratimo, o tįk. kartais 
rašė skystas apysakaites. Ro
dė tūlą „progresyvįškumą“ 
jndivjduialistįnėj įr anarchis
tinėj plotmėj, bet netrukus pa
sidarė klerįkalu įr kurį laįką 
bendradarbįavo Kelįuočio 
„Naujojoj Romuvoj“. Po to 
greit metė įr tą grupę įr ėmėsi 
mokytis muzikos konservato
rijoje. Ją baigęs, kartaįs gro
davo Radįofone ir tarpais skai 
tydavo muzikos populiarįzaci- 
jos paskaitėlių. Labai galimas 
dalykas, kad tik nuo sovietų 
Įgulų atsįradįmo Lietuvoje 
jįs ėmė artinįtįs prie komums 
tų, kaįp i1’ ne vienas kįtas kar 
jeristįnio nusiteikimo pilietis. 
Banaįtįs man visuomet darė 
ambicingo žmogaus įspūdį, bet 
kadangi buvo gyvenime nevy
kėlis, tai niurnėjo prieš v,sus 
ir vĮską, nes vįs jautėsį neiver 
tįntas. Taįs keršto prieš „bur 
žuazįją“ sumetimais jis galėjo 
priartėti prįe komunįzmo įr 
vėliau prįe okupantų. Iš to- 
kįos nuotaikos žmonių kai taįs 
įšejna gėrį enkavedįstaį. Jeį 
Lietuvoje okupacija dar ilgai 
truktų, aš netikiu, kad įr toks 
Banaįtįs vįeną dįeną nebus lįk 
vįduotas. Vįen dėl to, kad tu
rį nįurzglįo charakterį. Kokio 
lįetuviško patriotįzmo įš jo, 
žĮnoma, netenka lanktį.

Antra straipsnio dalįs bus 
sekančiame nry,

Vyrui mįrus našlė gauna 36 
šįl. per sav. už pirmas 13 sav. 
įr po to nuo 20 įkį 30 šįl. ibį 
gyvos galvos ar kol jšt< k.. 
Jei ji lurį mažamečių vajk j, 
tai dar po 7 š. 6 p. kįel; vįen.un 
vaikuį. Našlys taip pat gauna, 
jej jis buvo žmonos Išlaiko
mas. Tam tjkraįs atsįtikįmaįs 
pašalpą gauna ir gįmįnės.

Nedarbo atveju.

Pašalpa mokama tokia pat 
kaįp Susirgus per 30 sav., o jeį 
nedarbas tęsįasį ilgiau, t«i pa
šalpa. galį būtį pratęsta.

Be pašalpų, kajji žįnoma, vi 
si gauna medįcįnos agalbą ne
mokamai . Visuomenės tyrimo 
Įnsiji ufrts CGallop) paskelbė, 
kad per pirmuosius 3 mėn. jau 
du penktadaliai gyventojų pa 
sįnaiidojo socįaljnįo draudimo 
įstaigų teikiama pagalba į be
veik vįsi (94%; yra ja paten
kinti. Nepatenkintieji j-kun- 
džįasį negalį prįsįmušti prįe 
akįų gydytojų akiniams pri
rinkti įr prie dantų gydytojų 
dantims taisyti ir protezams 
gautį. Bet čįa kaltas ne soc. 
draudimas. Tas rodo, kad se- 
nįau Anglijos darbo žmegus 
neturėjo pakankamos gydymo 
pagalbos įr todėl negalėjo nei 
dantų susįtaisyti, neį akinįų 
įsigyti ir tt. šiandien jam prį 
einama vįsolcerįopa pagalba įr 
jįs nori ja tuoj pasinaudoti.

Mokyklos,
Vaįjkams mokyklose yra ne

mokamai duodamas pįenas ir 
pietūs, todėl vaikų auklėjimas 
valstybįnėse mokyklose kai
nuoja labaj mažai, nes tjek 
mokslas, tiek knygos įr kit
kas teikįama nemokanai. Kas 
kįta yra privačiose mokyklo
se, kurįų yra dar gana Žymus 
skaičius. Dįdokas nuošįmtįs 
vajku naudojasi ir pinigine 
valdžios parama (scholar
ship), teikiama gabesniems 
vajkams nuo 11 metų.

Skurdas nyksta,
Žįnoma, daugiau pasiturin

tieji nemano sudėtį vįsų ba ran 
ku i valstybinį krepšį. Veį’ 
kįa įvairiausios privačios drau 
dįmo įstaigos, kurios valdo 
mįlžiniškus kapitalus, betgi 
nėra jokios abejonės, kad dau 
gumai Anglijos gyventojų so- 
cįalįnįs draudimas yra didelė 
parama. Tįesa, kad Anglijoj 
įš darbo beveik neįmanoma su
krauti kapįtalo, betgi faktas, 
kad skurdas, kokį dalįs šio 
krašto žmonių pažįnojo pijęs 
praejcą karą, dabar yra išgy
vendintas įr netįkrumas dėl ry 
tojaus duonos, bent dalinai, 
pašalintas.

(Bus daugiau)

Pasaulių susidūrimas
KAI SAULĖ BUVO SUSTOJUSI IR ŽEMĖ PRADĖJO 

ATGAL SUKTIS
Sensacinga Dr, Imanuelio Vebkovskio knyga.

Tįe šimtmečiai taį įr buvo su Marsu, nusistovėjo savo da- 
naujosios planetos gimdymo kartinėje padėtyje. Apie tą 
skausmai, kol ji įš kometos em Veneros „flirtą“ su Marsu mį- 
brįono išsivystė į žvaigždę, da nį daugelis mitologijų 
bar planetą, įr kol šį užėmė sa Tas susilįetimas su Veneros 
vo pastovią vietą saulės šeimo jUOmet dar kometa, išmušė 
je. Marsą įš jo orbitos, įr Marsas

pradėjo kas 15 metai praskris
ti labaį arti žemės, 1747 me
tais įr 787 metaįs prieš Kris
tų Marsas tįek artį buvo prį- 
skrjdęs, kad vįsos ankstybes- 
nės katastrofos žemėje vėl pasį 
kartojo.

Ar yra tam istorinių įrody
mų? Taip, sako Dr. Velįkovs- 
kįs> tvirtindamas, kad įki to 
laįko saulė teturėjo keturias 
matomas planetas įr kad tų lai 
kų astronomijos kartose Auš
rinės (Veneros) visai nėra. 
Įrodymas: Indų senovės žynių 
dangaus planuose, sudarytuo
se apįe 3100 metų prieš Kris
tų, Aušrinės nėra planetų tar
pe? gi dangaus kartose, suda
rytose vėlįau, jau po katastro
fų gdaynės, bramanai nurodo 
penktas planetas. Tas pats 
Egipto astronomijoje. Babįio 
niečįąi Venerą vadina „didžią
ją žvaigžde, kurį įsijungė į ki
tas didžiąsjas žvaigždes“. Ir 
daugely kitų mįtų bei padavi
mų yra minimas Veneros 
žvaigždės gimįmas.

Venera * Aušrįnė tįk vėliau, 
kaį turėjo artimą susilietimą 

tyta Izajos, tikrai atėjo, jr 
|kaįp Biblija sako, „žemė buvo 
vįsiškaj palūžusi“. Tolimes
nės nelaįmės nusakytos Kara
lių knygose, Kronikų Knygose 
ir Talmude.

Tokįe naujį reiškiniai taip 
pat turėjo būtį įr buvo įr ki
tuose pasaulio kraštuose. Ug
nis danguose ir ant žemės krįn 
tančios dujos aprašytos Kini
jos Bambuko knygose, Maya 
užrašuose ir kitose žemės vie
tose.

Šios antrosios katastrofų se 
rijos užrašai yra daug tįksles^ 
nį ir gerjau užlaikyti, nes taį 
jau buvo žydų pranašų gady
nė. Tįe pranašai buvo įr gėrį 
astronomai ir poetai įr aiškia
regiai; jįe nusakydavo įr porą
tokių sukrėtįmų vįsaį tiksliai ratorįus, kur

Sennacherįbo armįjos žlugi
mo išvakarėse, kaįp Biblija, sa 
ko, saulės šešėlis grįžo atgal 
visa dešimčįa laipsnių. Kini
joje ir kitur vyksta tas pats 
reiškinys. Nustatyta, kad taį 
įvyko ,ikovo 23 d. 687 metais 
prieš Krįstų.

Kokjos permainos įvyko že
mės sukimosi eigoje po tįek 
pavojingų situacijų, trukusių 
per 200 ar daugiau metų?

Štaj: Yahou, Kinijos įmpe- 
įo laįkaijs mjlži- 

nįškoji jūrų banga „pakilo iki 
dangaus“ ir nukrito ant že
mės, vėliau, kaįp padalvįmai 
sako, išsiuntė į vįsas Kinijos 
dalįs pasiuntinius, tikslu nu
statyti metų sezonų laįką ir 
saulės tekėjimo beį leidimosi 
valandą, kad būtų galįma su 
daryti naują kalendorių. Taįp

nusakė. Amos buvo nubaustas 
mirtįmi už baugius pranašavi
mus, bet jo pranašauta ‘katas
trofa įvyko laįku; karalius Uz 
ziah stovėjo prie altoriaus, kai 
staigus žemės sukrėtimas per 
plėšė Salamono šventyklą* Ta 
nelaimė buvo tįk įžanga. „Dįe 
na tįršta kaip naktis“, numa-

pat tuose padavimuose sako 
ma, (kad jo laikais Yin žvaigž
dyne atsirado nauja skaistį 
žvaigždė.

Daugumas senovės tautų tu 
įėjo išsidirbę laibai tikslius ka 
lendorįus. Prieš 747 metus pr. 
Kr. izraelitai, egiptiečiai, Ma 
ya indėnai, kiniečiai įr kiti 
vartojo kalendorįų, rodantį 12 
mėnesių, kiekvienas lygini po 
30 dįenų, taį yra 360 dienų 
metuose. Neįmanoma, kad vi
sos tos tautos būtų padariusios 
tokią stambią klaidą, praleįdu- 
sios penkias dienas, nes po ne
daugelio metų vįsi būtų paste
bėję sėjos bei dagos sezonų ki
tėjimą. 747 metaįs pr. Kristų 
Viduriniuose Rytuose buvo 
įvestas naujas kaiėndorįus iš 
365 dįenų, jr per septintąjį 
šimtmetį pr. Kr. vįsos kitos 
tautos savo kalendoriuose pri
dėjo penkjas naujas dįenas. Ta 
taĮį reiškįa, kad tuo metu že
mės orbįta pailgėjo įr žemei 
teko skristi savo kelionę apljn 
kuį saulę penkias dįenas il
giau.

Įvyko taįp pat daug stam
bių geologinių pakitimų. Le
dų gadyne, atrodo, baigėsi ka
tastrofišku greįčiu: sritys su 
švelniu klimatu staiga atsidū
rė polįarinįo rato srįtyje; Ame 
rįkos įr Europos ledynų 
sluogsniaj pradėjo staigiai

tirptį. Nerėkia būti moksli
ninku, kad pačįąm įsitikinus. 
Paskutinįo ledų periodo ledų 
laukas siekė net Missouri slė
nį įki pat 39 šiaurės platumos 
Laipsnio, bet už tat šiaurės ry 
tų Sjbiras buvo šiltas. Pasta
rojo šimtmečio mokslįnĮnkai 
daug lauže gaivas dėl rnamon- 
to (mammouth) dingimo. Ma 
montaį buvo stambūs žvėrys, 
daug geriau buvo prisitaikę 
gyvenimui, negu drambliai, o 
tačiau vįsj žuvo, o drambliai 
liko.

Šiandien aiškįaį nustatyta, 
kad mamontai žuvo ne dėl 
niaįsto stokos. Jų kūnai atve
jų atvejaįs randami Sibiro 
šiaurės leduose, puįkjai įšsilai 
kę, sustingę, kaįp senovėje, net 
kai kurie pilnomis burnomis 
žoljų. Ir štaį visa sensacija, 
(a žolė j r jų viduriuose rastas, 
nesuvirškįntas maistas, pasįro 
do, yra tokie augalai, kurįe 
šiandien auga tįk už tūkstan
čio mylįų į pįetus, šiltuose 
kraštuose! Taigi atmosferos 
staigus pakitimas įvyko tįk 
staigaus žemės ašygalių posū
kio pasėkoje.

Taigi, daug misterijų paaįš 
kėja, įr paaiškėja), kad žmonių 
veįslė yra gana kieta, pajė- 
gjanti išlikti beį pergyventį 
tokias kosmines katastrofas, 
nors įr Čia dėka tos pačios Kos 
minės Apvaizdos surėdymui,

nes jej ne la karbono įr hįdro- 
geno mjšinio rasa arba mana, 
kurja reikia manytį gyvybė 
mito metų metus, vargiai šian
dien bereįktų mums bajmįniis 
atominio įr vandenįlinįo ka
ro galimybėmis, kurias taį pa
čiai žmonįų veįsleį paruošė 
jos pačios išradėjai mokslinin
kai ir tp-

Ar dabar pasaulis amžinaj 
pastovus? Saulės sistema nė
ra nekintantį, jei katastrofos 
buvo, jos galį vėl būt j. Moks- 
tinjnkai dabar randa, kad mįk 
rokosmos ir maįkrokosmos (t. 
y, atomas ir iinįvei-sas) yra vį 
siškaį panašūs įr vaiduojasį 
«aįs pat įstatymais. Atome jo 
dalelytės, elektronai įr proto
nai skraido savo orbitomis mi 
lįonų mįlionus kartų, tįk stai
ga nef jš šjo, nei įš to kurįs 
protonas peršoka į naują orbi
tą ir paiceljui kartais užkliu
do kitą tokįą ,,žvaigždę'1, su
prantama, su katastrofįškomis 
atomo universuį pasėkomis. 
Atrodo, taip yra su saulės sis
tema, tajp su tmjversu. Ta
čiau, tų pačių mokslininkų 
tvirtįnįmaįs, tokįe įvykiai pa- 
sitaįko tik kelįs tūkstančius bi- 
lįonų katrų prįeš vieną. Todėl 
atrodo, žmogus galį savo aki
mirkos amžįų pragyventi, ne
turėdamas ąpįkalo baimintįs 
dėl panašįų katastrofų pasikar 
tojįmo. J. Pronskus.
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Ona Rymaitė apleido teatrą.
Anksčiau pasirodžiusios ne

tvirtos žįnios pasįtvirtino: 
Lietuvos Dramos artįstė Ona 
Rymaitė tikrai mirė. Apie tai 
sovietinėje spaudoje paskelb- 
tas kolektyvįnis menininkų ne 
krologas, kaip to reikalauja 
„Maskvos staįla“.

Ona Rymaįtė yra viena iš 
pirmųjų išmokslintųjų Lietu
vos aktorių. Tokįu būdu įr 
viena įš seniausių, kai pirmUjU 
Vaįčkaus įr Glinskio jau se
niau netekome.

Ona Rymaįtė jau jaunystė
je pareiškė sceninių sugebėji
mų. Mokydamasį Kauno gįm 
nazįjoje, ji dalyvavo vaidįnį- 
muose. Pirmąjpm Pasaulįnįam 
karui ištrėmus ją įš Kauno, 
Ona Rymaįtė apsistojo Mask
voje įr tąjį pradėjo studijuoti 
scenos meną pirma Chaljulino 
Dramos studijoje, paskui gar- 
sįojo Maskvos Dailės teatro 
studijoje, kurioje besimokyda
ma, pareiškė gerų sugebėjimų 
įr aktorės duomenų. Kaip ta- 
lentjnga artistė, Ona Rymaįtė, 
naigusį studiją, buvo palįkta 
dirbti Maskvos Daįlės teatre, 
Tačiau besjkurjanti Lietuva, 
kurjos patriote O. Rymaįtė bu 
vo, ją šaukėsi, nes Ljetuva bu 
vo reįkalinga šios srities dar
buotojų.

1921 metajs sugrįžusį Lie
tuvon, Ona Rymaįtė pasinė
rė tik ką pradėjusio profesi
nio Dramos teatio darban ir ja 
me sukūrė didelę eilę vaidme
nų, žavėjusių Lietuvos teatro 
žiūrovus.

Ona Rymaįtė buvo Stanis
lavskio, Nemįrovičiaus Dan 
čenko ir kįtų rusų dramos mo- 
dernintojų bej garsių scenos 
pedagogų mokįnė. Esmėje jų 
menas buvo realįstinįs, — ir 
Ona Rymaitė buvo tįlkra jų 
mokįnė. Jos sukurtieji vaid

KULTŪRINE KRONIKA
BROŠIŪRA APIE BAŽNY
ČIOS BŪKLĘ LIETUVOJE.

Lįepos 11d. išėjo naujas lei
dinys prancūzų kalba „La si
tuation de 1‘Eglise Catholįųue 
en Lithuanįe“.

Brošiūroje apžvelgiama ka 
talįkų bažnyčios būklė nuo 
1940 m. (LAIC).

— Adolfas Remeris Urug
vajuje dabar yra vjenos kįno 
bendrovės admistratorjus, ku
rio žinioje įr priežiūroje yra 
20 kino teatrų. Inspektuoda
mas tuos teatrus, jis turį daug 
kelįauti po vįsą Urugvajų. 

mens buvo perdėm realisti
niai. Kaįp žįnoma, realizmas
— taį sovietinio meno alfa įr 
omega. Todėl Ona Rymaįtė 
sovietiniam menui buvo labai 
tinkama. Gal už tai jį buvo pa 
kelta į LASR nusipelniusiųjų 
prtjstų tįtuią.

Tačįau jį buvo sovįetinįo re 
žįmo persekiojama įr sekama. 
Dar pirmosios okupacijos me
tu, jaį sektį buvo prįstatyti 
NKVD užverbuotieji ^jartįs- 
taį“, kurie nuolat ją sekė, šni
pinėjo. Tie „artistai“ įš jos 
pačįos pasipasaįkojįmų dabar 
geraį žinomi. Bet tas faktas, 
kad sovietinįs komunistų re
žimas iš vįenos pusės ją pakė
lė į nusipelniusiųjų artistų bū 
rį, apdovanojo ją „Garbės raš
tų“ įr medaliu „už šaunų dar
bą tėvynės karo metu“, o įš 
kįtos pusės — ją sekė, specia
liai paskyrė jaį sekti sėklius,
— tai parodį), kokiose sąly
gose sovietinįs menininkas tu 
rį gyventi ir dirbti.

Tarybinės Lietuvos menįnin 
kų nekrologas mįni tįktaį so
vietines, komunistines jos ro
les. Bet Ona Rymaįtė yra su
kūrusį Hanelę, Mirandolįną, 
Carlįną, Šarūno močiutę—dau 
gelį vįsaį ktos rūšies vaidme
nų. Be to, jį buvo puikį dekla- 
muotoja įr labai gražiai deįkla 
muodavo patriotįnius eilėraš
čius, kurįų besikurįančios įr 
bekovojančįos už savo egzis
tenciją nepriklausomos Lietu
vos poetai yra daug sukūrę.

Ona Rymaįtė, kaip vįena 
pirmųjų išmokslintų ir gabių 
Lietuvos aktorių, darė įtakos 
įr sekančioms Lietuvos artis
tų kartoms, todėl jos įnašas iįe 
tuvių tautos scenos menui yra 
labai žymus.

O. Rymaitė mįrė susilauku
si artį 60 metų amžiaus.

Neoteatralas■

RADO UŽGRIUVUSI 
MIESTĄ

Austrijos miestely Magda- 
lensburge archeologai atkasė 
kalno užgrįūtą miestą, kuris 
buvo prįeš 1000 metų prieš 
Krįstaus gimimą. Taį buvusį 
Norįkų gimįnės sostinė.

NAUJA LIETUVAITĖ 
KANADOJE

Iš Sao Paulįo, Brazilijos, 
kaip rašo „Žinjos“, birželio 26 
d. persikėlė j Kanadą jų bend
radarbė, skautė įr veįklį lietu
vaitė Regina Kutkaitė..

Vytautas Kastytis
ŠIRDIS

Tave kaįp kielįką
Gyvenimu kančios juodos
Ir/ džiaugsmo trupinių menkų 
Ljgi dangaus skliautų iškėlęs — 
Kaįp kielįką — 
Per savo vįenįšas dįenas nešu.
Aš su tavįm juokiuos, kai būna ramūs vakarai, 
Kada mieguistos žvaigždės krinta įš dangaus 
Į žemės sutemas nįūrįas, įr laimės kibirkštėlė 
Paklydusį — netyčia — 
Man uždega užblėsusįus vilties žibintus: 
Nušvinta vėl svajonių nuostabios seklyčios.
Aš tau kalbu tada, aš tau juokiuos:
— Pasaulis dįdelįs. Gražus pasaulis. 
Kiek čia erdvės, žįedų, kiek saulės! — 
Ii tu, šįrdįe, jaučiu — virpėdama klausai, 
Kaįp mano džiugesio garsaį 
Varpų aidaįs užlįeja visą žemę.
Bet vėl ateina nedalija’jr ūžtelį
Kaip jūros šniokščiantį banga — 
Užgęso žiburius svajonių nuostabių seklyčiose 
Ir paskandina džiaugsmą sielvarto klane. . .

Aš tau verkįu tada, ilgai kaįp kūdįkįs verkiu 
Ir verkdamas girdžiu, kaįp tujen raudį su manim, 
O mano kenčianti širdie. . .

NAUJI VAISTAI NUO 
DŽIOVOS

Prancūzų gydytojai Albert 
Calmett ir Camille Guerįn 
1921 m. išrado nuo džiovos 
vaistus, bet jie negavo pripažį 
njmo. Į Amerįką juos parsive
žė dr. F. Tįce jr pradėjo ban
dymus. Sįomis dienomis, po 
jlgenjo tyrinėjimo, JAV'svei
katos jnstjtutas juos patvįi lį- 
no įr leįdžia apyvarton. '.Tai 
yra skiepai, vadinami išradė
jų daktarų vardu — BCG — 
Bacįllus Calmett Guerįn. Gy 
dytojų teigimu, jie išgydo 
80% džiovos lįgonįų. Be to, 
jįe apsaugo nuo susirgįmų 
džįova, jaį lįnkusjus.

RUSŲ KALBA LIETUVOS 
TEATRUOSE

Okupantai pareįkalavo, kad 
Lietuvos teatruose būtų įvesta 
rusų kalba. Dabar jau dauge
lis dalybų Lietuvos teatruose 
statoma rusų kalba, ypač gi ru 
sų operos, kaįp „Demonas“, 
„Jevgenįj Oniegįn“ įr tt.

Kadangi žmonės į rusų pa
statymus nenorį eįtį, taį tiems 
spektakliams, kurie statomi ru 
sų kalba, daromas labaį didelis 
bjljetu papiginjmas. Tokįu 
būdu gyventojai pratinami 
prie rusų kalbos.

GIMTOJI ŠALIS“ 12 nr. 
Tai Belgijos lietuvių leidžia
mas žurnalo pavidalo laikraš
tis. Adresas: 66, Pairę rul Hor 
loz, Tjlleur lez Liege, Belgįe.

LIETUVIŲ CHORAI 
BRAZILIJOJE

„Žįnios“ praneša, kad muz. 
A. Ambrozajtis veda Rio de 
Janeįro lietuvių chorą, kuris 
gieda įr Rįo de Janeįro lietu
vių pamaldų metu.

Tačiau paskutiniu laįku 
muz. A. Ambrozaįtis susitaręs 
su kun. Ragažįnsku vestį Sao 
Paulo lįetuvįų chorą, todėl jįs 
grįšiąs į Sao Paulo, įš kurįo 
buvo persikėlęs į Rio de Janei
ro, kur turi sutartį su sįmfo- 
nįnįu orkestru.

A. Ambrozaitis nori persi
kelti į Kanadą.
LIETUVIAI PER BRAZILI

JOS RADIJĄ
Bįrželįo 28 d. Lietuvos Fil

harmonijos {koncertmeisteris 
klarnetistas. Aleksas Ambro
zaįtis, palydimas Lįetuvos Kon 
servatorijos fortepijono profe
soriaus Ružįckįo, koncertavo 
per Rįo de Janeįro radiją.

„SKAUTŲ AIDAS“ 4 nr. 
1950. VII. 15 djenos. Adre
sas: Rūta, P. O. Box 78, Rod
ney, Ont., Canada. Numeris 
gana grazjaj atrodo įr turį ga 
na apsčiaį skautams ir neskau 
tams paskaįtomos medžiagos, 
o skautams įr informacijos, nu 
rodymų įr |t.

„MUZIKOS ŽINIOS“ 2 
(125) nr., bjrželjo mėn. Ad
resas: 6322 S. Troy-St.^ Chica
go, Ill., USA. Kaįna metams 
1 dol. Turįnys gana įvaįrus ir 
įdomus ir ne muzikams.

Anglu kalbos raida ir saranga 
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

Tendenciją viską trumpinti 
apčiuopiamai pastebėsime taip 
pat frazėse. Ypač ryšku taį pa 
sįkalbėjime. Paklausus anglą 
„Are you going to write a let
ter?, atsakys „Yes, I am gojng 
to“ arba dar trumpiau „Yes, I 
am“, nekartodamas vjso saki
nio. Arba „Have you a boo?" 
„Yes, 1 halve“, „Do you know 
him?“ „Yes, 1 do“. Gyvoji kai 
ba dar toliau pažengė, perdėm 
vartodama pagelbinįų veiks
mažodžių sutrauktįnes lytis, 
kaįp I m, he*s, jt's, I've, 
we've, aren't, įsai't, wasn't, 
don't, dįdn't įr tt.

Anglaį tajp pat sutrumpins, 
kur tik galįma, ištisus saki
nius. Nemėgsta jie griozdiškų 
šalutįnįų sakinįų, kuriuos vo
kiečiai pamėgę. Vietoj „T he 
book which belongs to you įs 
very interesting“ arba vietoj 
„As I was tired I went to bed“ 
trumpiau „Being tired I went 
to bed“.

Šis telegraminįs stįlįus kren 
ta į akjs skaitant laikraščių 
antrašus. Dažniajusįaį pralei
džiami veiksmažodžiai įr kįti 
prasmeį nereikalįngi žodžiai, 
pvz. Prezįdent in Baltimore 
Tonight „Prezįdentas Baltį- 
morėje vakare“, Canadian Pen 
sion Plan Report Ready „Ka
nados pensijos planų praneši
mas paruoštas''.

Taigi, stįlįus telegraminįs, 
šaltas, kaįp ir anglų būdas šal 
tas ir santūrus. Tįesa, mes įr 
gi ne pietiečiai, bet mūsų žmo
nės ne tokie šaltį įr santūrūs, 
o kalba pilna priesagomis, ku
rios tinka išreįkšti subtiliau
sioms įdėjoms, įvairiems reikš 
mės niuansams. Mūsų kąlba 
maloni, jausminga.

Prįsiminkime savo mažybi
nes lytįs. KarLaįs jos naudo
jamos nusakyti mažįems daik
tams (miestelis, knygutė), 
kartaįs — maloniems (mamy
tė, mamutė), o kartaįs ką nors 
pašiepti, pajuokti (berniūkš
tis, vajkiūkštjs, mergiotė). 
Veltuį ieškotume atitinkamų 
priesagų anglų kalboje, o ką 
jau bekalbėti apie malonines 
lytis. Yra tįk viena lytįs belį- 
kusj — y (daddy, baby, John
ny), naudojama vaikų kalboje 
arba šnekant su vaikais. Su
augę nevartoja šios formos, o 
kitų nebepažįsta. Taigi anglų 
kalba vįrto suaugusių, vyriš
ka kalba, šalta, santūri, o mū
sų jaunuolįška, mergaitiška/, 

pilna jaunatvės, jausmo, Švel
numo įr mjnlkštumo.

Kad taj nėra tuščios frazes, 
tepalįūdija taį kiti pavyzdžiai. 
Vįsų pįrma atkreipkime dėme 
sį į atskirus žodžįus.^ Pažįūrė 
kįme, kokiajs garsais jįe baį 
giasį — balsiais ar prįebal- 
siaįs. Pavyzdžiui: „How long 
does your English lesson 
last“? Belygindami anglų kal
bos žodžįus, paįmkime juos 
taip, kaįp* jįe tariami. Anglų 
praboje įš septynių žodžių dvje 
jų žodžįų tarimas bajgiafej bal 
sįu. Ir jš šjo pripuolamai pa
rinkto sakinėlio galime darytį 
išvadą, kad anglų kalboj galū
nėse vyrauja prjebalsiaj, tuo 
tarpu lietuvių kalboje — bal
siai. Dažnai net užtinkame du 
ar trjs prįebalsjus galūnėse, 
kaįp: since, lessons, feasts, he
alth, watch, stopped, jej paim
sime jų tarimą. Daugiau dvje 
jų priebalsių galūnėse lietuvių 
kallboje įš vjso nepasitaiko. 
Kadangi priebalsiai kalbai su
teikia tvįrtumą, kietumą, 
šiurkštumą, o balsjaį minkštu
mą, skambumą, švelnumą, taj 
anglų kalba įr yra priešingai 
mūsų kalbai kįeta, šiurkšti, 
šalta.

Kalba, ajšku, turį įtakos įr 
i žmogaus būdą. Vartodami 
šaltą,kįetą kalbą įr žmonės pa 
tidaro kįetį, šaltį, santūrūs. 
Anglaį priešingai mūsų žmo
nėms, gana šaltį, santūrūs. 
Nįekad neperdės faktų, bet 
dažnįausia vyriškai — šaltai 
sušvelnins, išlygins. Nįekad 
neperdės su entuzjazmu nesu
tiks naujų idėjų, bet visada 
šaltai įr abejingai. Tą paste
bėsim kasdįeniniam gyveni
me, tą politikoje, tą tąįp pat įr 
kalboje.

Veltui ieškosime stipresenių 
keįįksmažodžįų anglų kalboje. 
Tiesa, yra vienas kitas stip
resnis ir pas anglus, bet toli 
gražu ne toks vulgarus kaįp 
kįtų tautų, ypač slavų mėgia
mas. Dįevo, šventųjų ar nela
bųjų vardų vartoti anglai ven
gia. Čįa purįtonizmas juos pa 
veikė. XVII šimtmetyje bu
vo įstatymas išleistas, drau- 
džiąs mįnėti Dįevo vardą 
džiaugsme ar liūdesyje. Tad 
pamažu išnyko Dįevo vardo 
minėjimas. Bijodami žodį 
„God“ vartoti, jie jį iškreipė į 
„gosh“. Už tat niekad negįr- 
dėsime „My Godi“, bet 
„gosh“, arba „Oh my!, „Dear 
me!“ įr panašiai.

(Bus daugiau).

Vytautai
KNYGA APIE

ROMANO

XIV.
Keljos ateinančios djenos 

man buvo tarsi pabudimas. Be 
djdesnįų pastangų, be prisi
vertimo vispusiškai apsvars
tyti, aš pradėjau susivokti, 
kas su mamįmi dėjosi. Kaįp 
katalikė, tikėjimo srjtyje aš 
buvau susįradusį prarastą ra
mybę, nors gal įr trūko jau
natviško užsidegimo įr leng
vumo. Kiek blogiau buvo ma 
no santykiuose su aplinkuma. 
Nors aš galėjau drąsiau pakel
ti savo gailvą ir žvilgsnį — taį 
prįklausė nuo sugrįžusįo pasi
tikėjimo savįmi, — tačįau mū
sų antroji santuoka njekam 
nebuvo žįnoma įr mane slėgė 
tas pats jausmas, kad kitų aky 
se aš tebesu tokia pat, kad ma
ne, gal būt, dažnas apkalba.

Trečioji srjtįs buvo pati 
moterystė, kurjali nebetrūko 
Bažnyčios palaiminįmo, dėl 
kurįo neseniai aš turėjau daug 
iškentėtį. Per tą laikotarpį aš 
pastebėjau, kad buvau pasį- 
darįusi nepatenkinta, dažnai 
nervuota įr net šiurkšti. Bu
vo momentų, kada Stasio sam 
protavimai ar net pats jo pa
sirodymas mane erzjno. Ta
da aš teisįnausį sakydama, 
kad dėl mano kentėjimų dide
le daljmi, o gal net šimtu pro
centų buvo kaltas Stasys. To 
dėl buvo natūralu, kad mano 
nepasitenkinimas vienaip ar

5 D u b r a
VIENA MOTERĮ
IŠTRAUKOS

kįtaįp išsiverždavo. Po antrų 
jų sutuoktuvių tįe nesantaikos 
šešėliai turėjo išnykti, įr aš 
įš anksto džįaugiausi, kad ne
beliks jokįų klįūčių mūsų dai
niam gyvenimui.

Pįrmos djenos, atrodė, ma
no vįlčįų nė kiek neapvylė. 
Stasys nors įr pasįlįko toks 
pats ar panašus, už tai aš bu 
vau atgavusį puįkįą nuotaiką, 
■kurįos pakako mums abiem at
gaivinti. Aš. galėjau dįdžjuo 
tįs esanti geroji mūsų namų 
dvasia, tačįau įš tikrųjų aš 
buvau kuklesnė. — negu bet 
kada. Savo švelnumu nesąmo
ningai aš norėjau atsilyginti 
S'.taisiui už taj, kad jįs mane 
suprato įr išgelbėjo įš nepa
kenčiamos būklės. Aš mačiau, 
kad jis turėjo prįsįverstį, kad 
jis buvo šį tą paau/kojęs. Už 
taį jaučiausi jam dar daugiau 
dėkinga įr ieškojau kuo aers 
atsiteįstį, kad jįs nesijausiu 
ką praradęs.

Ir štai vieną dieną mano bal 
se pasigįrdo nepasitenkinimo 
gaįda, įr aš susigriebiau pa
dariusį nekantrų judesį. Sta
sys buvo tam regimoji prįežas 
lįs, tačįalu aš negalėjau tvjr- 
tjntį, kad būtų reikėję būtinai 
taip reaguoti. Aš jaučiausi 
kalta, taip atsakydama į Sta
sio visur rodomą gerą valją įr 
net mejlę. Neseniai jįs buvo 
grąžinęs man dvasios ramybę, 
už ką aš taip pat turėjau būtį 

dėkįnga. Todėl aš pasižadėjau 
save daugiau prižiūrėti.

Praėjo da/r kelios dienos. 
Deja, mano noras ir pasįryžį- 
mas nebuvo lemįamas mūsų 
santykiuose. Nejučiomis vėl 
prasprūsdavo mano nepasiten
kinimas, savijauta buvo blo
ga. Atrodė, kažko buvo per 
daug, bet kartu kažko nepap
rastai trūko. Aš nebūčiau iš
drįsusį suabejoti, kad mūsų 
meįlė sįlpsta. Aš tįk mėginau 
suprasti, kad jos vįenos gali 
būtį maža. Taip aš tariausi 
juste pajutusį moterystės tik
rąjį tikslą. Juk mes ikį šiol 
dar neturėjome šeįmos. Tas 
trūkumas turėjo mus slėgti, su 
keldamas neramų tuštumo pa
jautimą.

Neišsįvaduodama įš tokių 
nuotaikų, aš pasįryžau bent 
kartą išsiaiškinti ir padarytį 
viską, kas buvo galima. Prisi
jungdama prįe Stasį o, aš nu- 
,važįavau į Kauną, tartum pa
gal savo pažadėjįmą netrukus 
aplankyti mūsų išsiilgusį tė
vą.

Stasys, atlikęs įkas reįkalįn- 
ga, sugrįžo į namus, o aš pasi
likau dvjem dįenoms Nera
mia širdimi aš susiradau žino
mo moterų lįgų specialisto ad
resą įr nuėjau pasitarti. Ta
čiau, kaip sakoma, daktaras 
— ne Dįevas. Jis klausjnėjo 
mane, kalbėjo, kaįp jam atro
dė, sakė, kad jįs neradęs jokių 
nenormalumų, tačįau katego- 
rįškaį nepatvirtino, kad aš ga
lėčiau turėti vajku. Tarp kjt‘ 
ko jis užsiminė, kad turėtų ir 
mano vyrąs pasitikrintį. No 
rėdama išgauti aiškesnį patvįr 
tinįmą, aš paklausiau, ar būna 
kartaįs įr vyrų priežastįes.

— O kaipgi. Tjk paprastai 
rečįau.

Tokja konsultacija manęs 
nepatenkino. Aš nuėjau dar 
pas vieną daktarą. Ir ten iš
girdau apytikriai tą patį, tįk 
man įsakmiau buvo patarta, 
kad mano vyras tajp pat kreįp 
tusi pas gydytoją.

Grįždama į namus, aš nesį- 
vežjau nieko džiuginančio. 
Reikėjo dar patikrinti Stasį, 
bet įr po to aš nebuvau tįkra, 
ar bus surasta prježastįs jr bū 
das mums pagelbėt]. Viską pa 
pasakojau Stasiui.

— Tu turį važįuoti pasitk- 
rjnti, — pasaKjau baigdama.

— Aš? — Stasys tįk nusi
juokė, tartum būtų kalbama 
apie neįsivaizduojamą dalyką. 
— Juk tu pati žįnai. . . — 
jįs tarėsi turįs regimų įrody
mų, kad jam nįeko netruko. 
Taį turėjo būtį savaime ajšku!

Vis dėlto aš nenusįleįdau. 
Aš turėjau pagrindo tikėti dak 
tarams. Reįkėjo viską išmė
ginti. Kada netrukus Stasys 
lengėsi važįuotj į Kauną, aš 
vėl įkalbinėjau užeiti pas gy
dytoją. Stasys atsikalbinėjo 
juokais, įr aš negalėjau supras 
t i, ar jįs ketjno manės paklau
syti.

Jam grįžus pirmas mano 
klausimas buvo;

— Na, kaip? Ar buvai pas 
daktarą?

Aš taip rimtai paklausiau, 
kad Stasys net surimtėjo.

— Aš maniau, kad tu tįk 
sjajp sau kalbėjaj.

— Kaip taj?
— Labai paprastai. Gal tu 

ir nejuokais kalbėjai, bet aš 
nemačiau jokjo reįkale.

Aš pradėjau pykti. Kalbė
jau ne tjck apįe pati dalyką,

kjek apskrįtaį apie vyrų blo
gybes, surasdama gana aštrių 
bendrų priekaištų. Jiems, esą 
ne šeima rūpi, ° vjsai kas ki
ta, įr panašiai. Laįmeį Sta
sys neužsigavo ir lengvabūdįš 
kai mane ramino:

— Tik tu nepyk. Aš viską 
padarysiu, kaįp tu sakysį.

Jįs buvo parvežęs man lauk 
;tuvįų didelį rankinuką. — 
krepšį, ir taip mes nejučiomis 
susitaikėme. Kartu gavau aš 
iš jo pasįžadėjimą, kad kįtą 
kartą, važiuodamas į Kaunu, 
būtįnai užeįs pas daktarą.

Taį atsitiko už kelių dįenų. 
Išvažįavo Stasys rytą, o g’-įžtį 
turėjo kįtos djenos vakare. 
Traukinys ateidavo apįe vie
nuoliktą valandą. Ikį to lai
ko aš žadėjau nevalgyti vaka
rienės įr net galvojau nueįtį į 
stotį Stasjo pasitikti.

Dar nespėjo gerai sutemti, 
o aš jau pradėjau žvalgytis į 
laįkrodį, ar dar tolį toji valan
das kada jįs sugrįš. Belaukiant 
lajkas ėjo nepaprastai lėtaį.

• • •
Kada jįs įr dabar tebetylėjo, 

aš įsįdrąsinau pasįklaustį tie
siog;

r— Tu buvaį pas daktarą?
Stasys Ijnktelėjo nesįskubįn 

damas.
— Tau ką nors pasakė?
Jis neramiai sukrutėjo įr 

pratarė:
— Man sunku tylėti, bet ir 

kalbėti negaliu.
Manyje augo nerįmas, aš 

vėl kllausįau:
— Kų gi tau pasakė?
— Aš neturėsiu vaikų.
Stasys nusuko nuo manęs 

veįdą, bet aš pagrjebjau įr vėl 
atsukau jį į save.

— Ir daugiau nįeko? Gal 
reikia gydytis, gal reikja įš’ 
tirtf?

— Mane jau ištyrė.
Jo žodžįaį prįtrenkė mane 

vįenam akimirksniui. Kada 
aš atsipeikėjau, pirmoji mano 
mintįs buvo: „Vargšas Sta
sys!“ Tjek daug užuojautos 
buvo manyje, kad aš net nepa
galvojau, jog ta patį nelaįmė 
(krjto įr ant mano pečių. Aš 
traukiau jį į save, aš glaudžiau 
sj prįe jo, aš turėjau jį laikyti 
rankose, kaįp vaiką, kurį rei
kia paguotį, aš jam kažką 
šnabždėjau, įr mano žodžįaį 
buvo nuoširdūs, kaip ir kūno 
šilįma.

Pamažu jis atgijo. Jjs su
prato mane įr glamonėdamas 
dėkojo man. Meįlė mus guo
dė vjenas kįtą, buvo kįek grau 
du, bet už tat pasidarėme dar 
artimesni ir užsimiršę tikėjo
me, kad mūsų meįlė yra stiprės 
nė už vįską. Man pasidarė long 
va, kad aš suramįnau^kenčiantį, 
aš instinktyviai auĮkojausi, bet 
jokįa auka man nebuvo perdi- 
delę, tiktaį tas žmogus darėsi 
man dar brangesnis.

Rytojaus dieną Stasys išėjo 
į darbą truputį vėlįau, negu 
paprastai. A§ turėjau progos 
i .ii įsižįūrėti. Jįs neatrodė nu
siminęs, bet vįstįek buvo ne
savas. Jis vengė pakelti į ma 
ne aikįs, beveįk nekalbėjo, bet 
išeitį nesjskubino, lyg ko lauk 
damas.

Bežiūrėdama į jį aš pagal
vojau, kad neį jo išvaizda nei 
jo drabužiai neturį nįeko bend 
ra su tuo žmogumi, kuris šią
nakt buvo man toks artimas įr 
toks mielas. Dabar mes buvo
me kiekvienas sau, įr buvo 
net nepanašu, kad galėtmnt’
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KLAUSIMAI
IK ATSAKYMAI

VEDA JONAS JUŠKAITIS

MUSU SPORTAS

5. AR DRAUDŽIAMA VAR 
'tOTI SUTRUMPINTA

PAVARDĖ?
(Atsakymas į J. L. klausimą, 

Vancouver. B. C.),

Kiek galįma spręsti įš Jūsų 
malonaus laiško, Jūs nesįvei- 
čjate laįsva profesija ir neužsį 
įmatė bįznįu. Tokįu atveju 
Kanados įstatymai nedrauužia 
Jums sutrumpinti pavardės, 
kuri, kajp man atrodo, yra su
slavinta ar slaviškos kįlmės. 
Kol vardo įr pavardės keiti
mas daromas patogesnio išta
rimo ar suprastintos rašybos 
sumetimais — ne su tikslu pa
daryti krffhinalinį nusikaiti
mą, ar išvengti teismo baus
mės — jis yra įstatymais lei
džiamas. Pjljetybės intenci
jos pareiškįmo ir prašymo 
blankuose tarp kįtko yra klau
simai : kokįą pavardę prašyto
jas vartoja dokumentų užpil
dymo metu įr ;kokįa jįs buvo 
žinomas praeityje.

Kjek sunkįau yra pakeįsti pa 
vardę asmenims, kurie užsi
ima laįsva pi ofesįja'(advoka
tai, gydytojai, inžinieriai) ar 
verčiasi bizniu. Tokįais atve
jais pakejtimas turį būtį da
romas per teismą. Apje inten
ciją keisti pavardę ar vardą tu 
ri būtį iš anksto skelbiama 
spaudoje. Jeigu teismas ran
da reįkalo pavardę formaliai 
pakeisti, toks pakeitįmas yra 
užregistruojamas.

Jus klausiate, ar patartina 
Jums sutrumpinti pavaidę. 
Jūsų indįvidualiu atveju mano 
atsakymas yra teigiamas. Jū
sų pavardės galūnė nėra lįetu- 
vįška. Jį yna slaviška,. Ja nu- 
mesdamas, Jūs sutrumpinsite 
ir kartu sulietuvinsite savo pa 
vardę.

6 AR NEPILIEČIAI PRI
IMAMI SAVANORIAIS 

KANADOS KARIUOMENĖN
(Atsakymas į P, J. paklausi
mą, Winnipeg. Manitoba),

Prasėdėjus karui prieš ko
munizmą Korėjoje, dau
gelis sūnų tos tautos, kurį pa
tį pįrmoji tapo raudonojo im
perializmo auka, galvoja, kad 
jau atėjo laikas stoti aktyvįon 
kovon, su šautuvu rankoje už 
savo tėviškės išlaisvinimą. 
Kaį kas net iš tolimesnių vie
tovių atvyko į rekrutavįmo 
punktus su tikslu stoti savano
riais į Kanados ginkluotųjų 
jėgų eįles.

Deja, asmenys, kurie neturį 
Kanados pilietybės, savano
riais nepriimami. Pagal dabar 
galiojančius įstatymus, kelias 
yra tįk vienas: paduoti inten
cijos pareiškimą pilietybei 
gautį ir lauktį, kol praeis pen 
kerį metaį nuo atvykimo į šį 
kraštą įr bus suteikta piliety
bė. Atvykimas į naujokų ėmi 
mo punktus įr prašymų rašy
mas tuo reikalu neatsiekia 
tikslo.

Kantrybės, vyraį! Atsiskai
tymo valanda su mūsų gimti
nės išniekįntojais greįt iš
muš !

Galį būtį, kad vėliau, reika
lui esant, galį Mitį specialūs 
patvarkymai.

(Copyright)

ATSAKYMAS P. H. P-nui.
Iš Tamstos patiektų do u- 

men ų, nieko negalima spręsti 
apie l‘gą. Tokiu atveju yra tik 
tai vienas kelias — nueiti pas 
gydytoją ir su juo viską vietoje 
išsiaiškinti. Gyd. X..

Iš

iš

Bet bendrai primintam mū
sų dabartinįai kaimynai. Ka 
nados prancūzas, atvykęs jš 
Quebec'o į Ottawą, nesiskubi
na suanglinti savo pavardės. 
Kna/dos škotais, nuvykęs į 
Montreal}, su pasigailėjimu 
žiūri į sutiktą prancūzą, kuris 
klaidjngaį ištaria jo protėvįų 
paveldėtą brangią škotišką pa
vardę. Jis nė galvoti negalvo
ja jos keisti.

Esu 24 metų, aukščio 5,5, 2 
meta£ Kanadoje. Norėčiau su
rasti gyvenimo draugą, kuris 
jau sutiktų pradėti rimtą gy
venimo šeimyninį židinį. Pra 
šyčiau pirmame laiške prisiųs
ti foto. Sutįnku atsjlyginti 
tup pačiu.

Linkėdama laimės įr sėk
mės lauksįu.

Mano adresas: S'ela Montvi- 
laįtė, 7 Eden Place. Toronto.
«...... *• . ni m r

HAMILTONO LSK „KO
VAS“ METINĖS“.

Lygiai prįeš metus laiko, lįe 
pos mėn., Hamiltone įsikūrė 
LSK „Kovas", kuris palygi
nus per trumpą laįką, Hamil
tono lietuvių kultūrinįame įr 
sportiniame gyvenime, išplėtė 
plačią dįrvą įr tapo žinomas 
ne tįk vjetos lietuvių tarpe, 
bet ir už Kanados rįbų.

Šias sukaktuves paminėti, 
Hamiltono LSK „Kovas“ nu
mato rudeni, su plačia menine 
ir sportine programa.

Lįnkime hamiltonįečįams 
dar su didesniu pasiryžįmu, 
dirbti Kanados lietuvių sportį 
nįo gyvenimo gėrovėj. (Kbr.)

HAMILTONE LANKĖSI 
USA SPORTININKAI.

Nesenjaj, Hamiltone,
USA, viešėjo žinomi Lietuvos 
sportininkai: VI. Adomavį' 
Sius įr Alg. Visockis, kurįe 
čia, buvo svečįai savo draugų, 
LSK „Kovas * narių — A. Tė 
velio, Edv. Kudabos ir kt. Sve 
čįaj, su koviečįais pasidalfno 
Kanados ir USA lietuvių spor 
lįnio gyvenimo įspūdžiais.

(Kbr.).
URAGVAJUS — PASAULIO 

FUTBOLO MEISTERIS •
Lįepos mėn. 16 d. Rįo de 

Janeiro naujame, didžiuliame 
stadione įvyko finalinės pašau 
lįo futbolo pirmenybių rungty 
nės tarp Brazilijos įr Uragva- 
jaus rinktinių.

Rungtynės, kuinas stebėjo 
per 200 tūkst. žiūrovų, baigėsi 
Uragvajaus vienuolikės laimė
jimu, pasekme 2:1.

Švedaį, Sao Paulo mieste, 
įveikė Ispaniją — 3:1. Galu 
tįnė, pasaulio futbolo pirme
nybių lentelė, atrodo sekan
čiai: 1 — Uragvajus, 2 — Bra 
zįlija, 3 — Švedija, 4 — Ispa
nija..

Anglija, kurį buvo laįk: ma 
pasaulio futbolo tvirtove, jau 
pirmose rungtynėse pralejmė- 
jo JAV įr iš fovorįtų sąrašo įš 
krito.

Atrodo, kad laįkas anglams 
mestį savo koncervatyvų nusi
statymą įr mokytįs taip pat, 
jlęaip įr kįtį kraštai, naujųjų 
futbolo metodų. (Kbr.)

P. VAITONIS NEVYKS į 
AMERIKĄ.

Gyvenąs Hamiltone, mūsų 
šachmatų meisteris P. Vaito
nis, pakviestas į USA šachma
tų pirmenybes, kaįp teko pa
tirtį, vykti negalės.

Gaįla, kad mūsų meisteris, 
„Žvaigždėtos vėliavos“ pir
menybėse, negalės parodyti sa 
vo meną įr tuo pačiu garsinti 
Lietuvos vardą.

ĮČįa dar kartą iškyla svaibus 
klausimas — stokos Centrinio 
Kanados lietuvių sportinįo or 
gano, ktu-įs šį, taip svarbų mū
sų tautai žingsnį, galėtų pa
remti aukų forma ar kitomis 
priemonėmis. (Kbr.).
DANIJA IR ŠVEDIJA. EU

ROPOS ZONOS, DAVISO
TAURES FINALE.

Pusfinalįnės Europos zo 
nos Daviso taurės lauko tenį 
so rungtynės, tarp Danijos įr 
Italijos rinktinių, bąngėsį ne
tikėtu danų laimėjimu, pasek
me 4:1,

Švedai laimėjo prįeš Lenki
ją, tad Europos zonos finale, 
dar šį mėnesį, susitiks abį 
Skandinavijos valstybės, ku
lių vienai, teks vykti baigia
mųjų rungtynių su Š. Ame
rikos rįnktine. (Kbr.)

ŽUVO OLIMPIADOS 
NUGALĖTOJAS

Jack Lovelock, buvusio

me būtį vjenas žmogus. Štai ir 
dabar mes tylėjome, bet kiek
vienas sau ką nors galvojo įr 
jautė. Argi galima buvo sa
kytį, kad mes tais pačiais 
džiaugsmaįs įr rūpesčiais gy
vename?

Stasįuį išėjus, palikusį nuo 
šalįaį jautrių nakties akįmirks 
nįų užuojautą, aš pradėjau su
sivokti, kas įštįkrųjų buvo įvy 
fcę. Jeigu čįa buvo nelaimė, 
ką ji buvo skaudžiau palietu
si: mane ar Stasį? Jis buvo 
čįa prįežastis, ji galėjo perse- 
kįoti savo kaltės pajautimas, 
oet nelaimės .vįsas svoris gu
lėjo ant manęs. Čia buvo ne 
tjk nelaimė, bet tikras pasmer 
kimas. Pasmerkimas neturėti 
šeimos. Vyraį salia šeimos tu 
rį darbą, jįe įr šeimoje pasilie
ka daugiau stebėtojai. O mes, 
moterys? Aš vįs aiškiau jau
čiau, )kad neturėti vaikų man 
lėmė — neturėti nįeko.

Kas yra tie motinos džiaugs 
maį ir rūpesčiai, man sakė tįk 
motinos nujautimas. Gal la
bai prasmingi moters gyveni
me. Pagalįau — bent šįs tas, 
kas jį užpildo. O ką aš dabar 
turėjau? Nįeko. Meilė, kurį 
buvo užliejusį vįsą mano esy
bę, laukė dabar kampe susigū
žusį, lyg gyvenimo druska, o 
ne jo turinys. Aš jau buvau 
pajutusį, kaįp sunkįai slenka 
ilgos dienos, kaip neraminan
čiai auga vienatvės 'jausmas, 
nors mes įr du buvome.

Niekados aš nelaikysiu ant 
rankų verkiančio kūdikio, nie
kas man nenusišypsos viską 
užburiančia šypsena', niekados 
aš neišgirsįu to paprasto „ma
ma“, kui-įs ištariamas šimtais 
atspalvių, įr į visus juos atsi
liepia motinos širdįs, niekados

tuš

ne-

neskambės mūsų namuose vai
kiškas juokas, tik metaį po me 
tų vįs nejaukesnė darysis na
mų tyluma įr nebus nįeko, kas 
galėtų užpildytį augančią 
tumą.

Aš turėjau vyrą, aš dar 
abejojau mūsų meile, bet
kas, lyg lašas po lašo, kalė mu 
myse savo žymes. Rečiau svaį 
ginančiai suvirpėdavo mūsų 
šįrdys, rečiau susitikdavo mū
sų žvilgsniai, net rečiau vie
nas į kitą beprašnekėdavome. 
O juk dar nepraėjo nė dviejų 
metų. Mes; dar jaunį. Dar 
praeįs penkerį metai, dešimt, 
dvidešimt, . . Dieve, Dieve! 
Juk galį praeitį net ir trisde
šimt metų. Daugiau; negu aš 
išgyvenau, įskaitant įr kūdi
kystę, kurį mano atmintyje ne 
palįko jokio pėdsako. Tiek me 
tų, o kiek dįenų! Ir nė viena 
neatneš vilties, kad kas nors 
pagerėtų. Nebus nįeko, ko ga. 
lėtumėme laukti. Tylėjimas 
išaugs į kaplį tylą, bus tuščia 
įr nyku. Jokio artimo žmo
gaus senatvėje. Nė vieno, ką 
galjma būtų pasišaukti. Ir kas 
žino, ar prieglauda nebus pa
skutinis šįos žemės vargų vair 
nįkas.

Dar tiek neseniai aš džiau
giausi ne vjen ta diena, bet ir 
visu gyvenįmu, kuris vįsas at
rodė man pryšakyje. Tolįau 
aš pradėjau jausti, kad tas gy
venimas jau įr dabar vyksta, 
nors didesnioji jo daljs tebe
priklauso ateįėjaj. Net įr va
kar aš tikėjau ta diena įr ry
tojum. Ir štaį staįga, vįyiu 
smūgiu, man nukirsta viskas. 
Pryšakyje nebėra' nįeko. 
matau, kaip ten tamsu įr 
čįa.

(Bus daugiau)

Aš 
tuš-

KAS YRA FAVORITAS RIO DE JANEIRO BAIGMĖJ 
tįs Vladas, Gasiūnas Rimas, 
Baltrūnas Leonas, Bacevičius, 
Soha ir SiirianKevjčįus,

Pįrmose rungtynėse lietu
viai įrodė kad australų geriau
si tįnklįninlkai yra vįsa klase 
žemesni. Lietuvių pasirody
mas sukėlė australų tarpe di
delį susižavėjimą ir pasitenk;- 
njmą. Rungtynės buvo leng 
vaį laimėtos pasekme 2:9. iš 
pįrmųjų rungtynių atiodo, 
kad Ijetuviaį gali laimėlį 1950 
metų Melbourne tinklinio pir
menybes. Tajp pat lietuvių 
mišrįoji komanda (3 moterys 
įr 3 vyrai) lengvai įveikė savo 
priešįnjnkus ir taip pat turi 
vilties laimėti pirmenybes.

Malonu pastebėti, kad Mel
bourne lįetuvįai mėgsta tink
linio žaidimą įr ruošiamas klu 
bo tinklįnįo trenįruotes skait
lingai lanko. Ypatingai tink
linį pamėgo lietuvaitės, kurios 
su entuziazmu lanko treniruo
tes įr jų žaidįme jaučiama di
delė pažanga. Tinklinis Mel
bourne lietuvįams atstoja kon 
dįeines mankštas, nes sjs žaį- 
dįmas, turėdamas švelnų cha
rakterį, vjs dėlto reikalauja jš 
žajdžiančiojo akylumo, stai
gumo, greičįo, aukšto šuolio jr 
komandinjo bendruomenišku
mo: Tinklįnjo treniruotėms uo 
lialj vadovauja Savaįtis Vladas 
įr Čelna Albertas.

Atidaroma vieša skaitykla.
— Klubo valdybos rūpesčiu 
gauta patalpa, kurioje įrengia
ma skaitykla visiems Melbour 
no lietuvįams. Šioji skaitykla 
veįks du kartus per savaitę: 
antradienįais įr sekmadieniais 
nuo 3 vai. po pįet ikj 10 vai. 
vakaro. Bus dedama pastangų 
parūpinti skaityklai lietuviš
kos spaudos įš Australijos, 
Amerikos, Kanados, Anglįjos 
įr Vokįetijos.

Melbourne Lietuvių Sporto 
Klubo Valdyba nuoširdžįai 
kvįečia pasinaudoti šįa skai
tykla ne tįk savo klubo narius, 
bet įr visus kitus tautiečius.

Brazįlijos sostinėj pra*sidė 
jo dįdysįs sporto įvykis — pa 
šaulio futbolo pirmenybių 
baigminiai žaidimai. Juose 
yra atstovaujami beveik visi 
kontinentaj. Toną priduoda 
atstovai Europos ir P. Amerį 
kos, kurįos skaitomos pasau
lio futbolo žaidimo tvirtovė
mis.

Iš praėjusių metų tarpvals
tybinių susitįkimų, kurių te
bėra paduodama kartu, galį- 
ma susidaryti vaizdą, kurių 
valstybių sportininkai galį 
turėti realiatyvįai daugiausįa 
galimybių:

žaista
pralaįm.

laįm. lygiomis 
įvarčių santykįs

Prancūzija 13 6 2 5 2c :24
Austrija 12 7 0 5 27 .24
Vengrįja 12 8 3 1 43 :18
Čekoslovakija 12 3 3 6 19:21
Anglija 10 7 0 3 33:14
Belgija 9 6 2 1 23.12
Švedija 9 5 2 2 28.17
Šveicarįja 9 4 1 4 18:16
Italįja 8 6 1 1 17:11
Brąizilija 8 7 0 1 46: 7
Jugoslavija 8 4 2 2 22:15
Škotija 6 6 0 0 20: 3
Danija 6 4 0 2 14: 8
Meiksįka 4 4 0 0 17: 2

Jack Lovelock, buvusio pa
saulio rekordisto įr olimpinių 
žaįdimų nugalėtojo, nėra dau
giau gyvųjų tarpe. 39 m. am- 
žįaus New Y or do gydytojas, 
užėjus vjenam požeminio trau 
kįnio stotyje priepuoliui, pa
kliuvo po ateinančio garvežio 
rataįs. Jo mįrtjs sukėlė prįsį 
minįmus įš nepamirštamojo 
1500 m bėgimo 1936 m. Bcrly 
no olimpiadoje, kur šviesa- 
plaukįs zelandietįs, įtemptai 
laikydamasis pasaulinės bėgi
kų klasės atstovų, kaįp Cun- 
nįngham, Becalli, San Romanį 
įr Edwards, užpakalyje, pa
skutiniame 300 m. tarpe pra- 
siplėšė, pastatydamas naują 
pasaulio ir olimpinį rekordą. 
Jo vardas lįks visam laikui 
įrašytas į sporto garbės Kny
gą. (aP>.

TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasalle ar vykdami į lietuvių pikni Ii 

ką atsilankykite I

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ j

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.
Iš čia vykstama į lietuvių pikniką!

“ ■ ■ M... . ■ »> -

Labai įspūdingą balansą ro
do škotai, kurįe 6 susitikįmuo 
se liko nenugalėtį. Jįe su ang 
laįs, taip vengrai įr italai yra 
daugjausia imponuojantieji eu 
ropiečįų atstovai. Be Skolų 
stiprūs konkurentai yra pietų 
amerikiečių dalyviai: brazįlį- 
ja, Argentina su Urugvajum 
turį labai pajėgias komandas 
jr nebūtų jokįos staigmenos, 
jei pasaulio nugalėtojo vardas 
kaip 1930 m. nukeliautų į Pįe 
tų Ameriką.

Pirmuose susįtikįmuose 
Anglija nugalėjo Čįlę 2:0. Is
paniją — U. S. A. 3:1, Švediją 
išelimįęiavo dabartįnį pasaulio 
meisterį Italiją 3:2 įr Brazili
ja įveikė Meksįką 4:0. Įdo
miausia, kad mėgėjaį švedai 
paklupdė profesionalus italus, 
kurįe savo laįku nupirkdami 
atskįrus geresnius švedų žaidė 
jus, buvo sukėlę rimtą krjzę 
šiauriečių futbole, (ap.).

MELBOURNO SPORTININ
KAI VEIKIA ■

Tinkljnjnkų laimėjimas. Ge 
gūžės 3 d. lietuviai tįnkli'nin- 
kaj pirmą kartą įšėjo į kovą 
Melbourne tinklinio pirmeny
bėse prješ pereitų metų austra 
lų tinklinio meisterį „Tram“ 1 
komandą. Melbourne repre^- 
zentacinę tinklinio komandą 
sudaro: Čelna Albertas, Savai-

Stalo tenįsas. Po vįsos «• Jės 
laimėtų draugiškų rungtynių 
su australų komandomis, lįetu 
vįaį jaučiasi pasiruošę piasi- 
dedančjom Melbourne stalo te 
nįso pirmenybėms. Pirmeny
bėms užregistruotos dvj vyrų 
komandos, /kurios, po kontro
linių rungtynių, buvo paskir
tos į „A“ ir „A“ rezerve kla
ses. (AL);

HAVER
Radio Tarnyba

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg d., P. O, Box 294. Westmoua.t, 

Quebec.

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

BALD U KR AL IL VE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL, LO 1438, 

SAV. J, K AM1CHAITI S. PATARIMAI VELTUI

- o ■■>»* ' ■ iM'1'1"1' lt ....'M”" --M
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką, 

ŽUKAS ANTANAS 
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel. 
TR 5929, priima pataisymams įvairius 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai, 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus 

Kreiptis vakarais po 6.30 vai. 
»» ... ............. M.. . W—n-i N-gmrft

laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

f 1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

XK
Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
aps*austus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas 

MONTREALIS 2836 Allaxd Tr. 1135

VICTORIA
CLEANERS 
LDYERSCO

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

TR. U?*
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Kovbojų sostinėj Calgary-
(Pravažiuojančio įspūdžiai) minįos žmonių, vaikų, pasįruo 
Plačįdse prerijų lygumose, i 

pasįslėpęs upės slėnyje, Calga- ■ 
rįo mįestas, kovbojų, farme- : 
rių, rančerįų ir alyvos kompa- I 
nijų sostįnė, šiemet mįni 75- 
-»tas gimįmo sukaktuves.

Praeitis čįa dar- taįp nesena 
ir gyva. Pįonieijai prįsįmena 
purvinas Calgarįo gatves, pįr 
muosįus Calgarįo pastatus, įš 
sįenojų suremtas pastoges, ku 
rįos tįkdavo gyventi žiemą ir 
vasarą, o taip pat pasislėpti . 
nuo kul[kų įr vilyčių zvimbi 
mo.

Stampįdes dienomis (Jįepos 
10 — 15). Calgarįo nrįeestas 
vėl įgauna pirmųjų laukinių 
dienų vaizdą. Indėnai, raito
sios policijos būriaįj farmerių 
sūnūs įr dukterys, pasirėdę 
naujitejaįčiais kovbojų rūbais, 
maišosi po mįestą, šūkauja 
gatvėse, šoka ratelius, kepa 
blynus ir jaįs vaįšįna turistus, 
praeivius. Garsiakalbių trlukš 
mas, gitarų akompanavlmas, 
(kovbojų recįtavimas, maįšosį 
į vieną trįukšmą. Miestas ne 
nurimsta įki vidunakčių. Anks 
tį rytą vėl viskas atgyja. Taip 
tęsiasi vįsą savaitę. Viešbu
čiai perpildyti turistais; pas 
artimuosius apsistoja savieji; 
indėnai prisiglaudžia savo pa 
lapinėse; tikrieji kovbojai — 
gyvulįų prižįūrėtojaj — mie
ga kartu su savo prižiūrimo
mis bandomis. Parodos aikš
tėje vyksta gyvulįų paroda; 
čįa pat reklamuojasi įvairios 
žemės ukįo mašinų fįrmos, ka 
i įuomenė, mokyklos, statybos 
kompanijos. . . „Lietuviškas 
jomarkas“ su visais kaiabel* 
nįnkais, duoda judrumo vis
kam, ti|k čįa jįe suąpaerikonė- 
ję. Publika skubiai praeina 
pro tikrosįos parodos pavilįo- 
nūs, bet didžiausią dalį laiko 
praleįdžia pasilinksminimams, 
laimės mėginimams, arklių įr 
vežįmų lenktynėms.

Calgarįo „stampidės“ “, pra
dėtos rengti 1912 m., kasmet 
sutraukia vįs didesnius būrius 
lankytojų. Albertos provin
cijoj vįsas vasaros laikas yra 
padalytas ruošimui pramogų. 
Kiekviena apylinke ruošia di
desnio ar mažesnio masto pa
sirodymus, bet vįsus nustel
bia Calgarjo , .Stampįdė“ — 
pasįrodymas. Čįa, pirmą die
ną vyksta dįdžįulis paradas, 
kuris trunka keletą valandų. 
Mįestas išpuoštas vėliavo
mis, indėnų, policijos ir jau
čių paveiksiu galvomįs. Vė
liavėlės,kaip per vįlkų medžiok 
lę, plazda nuo vįeno stulpo jkj 
kito. Šaligatvjus apgulusios fone, rakįetų sprogimai dr^bį-

šusių pamatytį tą, ką nekartą 
yra matę fįlmose — tikrą,auk
sinių vakarų gyvenįmą. Poli
cija tvaijko paradą. Orkestrai 
duoda gyvumo vįsaį eisenai. 
Gįatvėmįs praeina kariuome
nės būrįaį, prajoja Mountįe 
(raitoji policija), indėnai, pra 
važįuoja pionįeriai su savo 
būdomis, lydimi kovbojų. Pa 
■adė dalyvauja ir reklamuojasi 
stambiosios firmos. „Degamų 
jų dujų“ kompanija atįdengia 
savo paslaptį, kad turį ryšius 
su peklos valdovaįs. Alyvos 
kompanijos vaizdžiai aiškina 
publįkai, kas yra „wįld cat’'— 
„laukinės katės" — nekontro
liuojama, nesuvaldoma, alyvos 
versmė. Vežamos taip pat 
„skunkos“ — „šeškai“ — pa
baisos farmerių, vaikų įr vasa
rotojų. Paradas neturi šūkių, 
kalbėtojų įr klausančios mį- 
nįos, bet vįsas vakarietiškas jš 
dykumas, sąmojus, triukšmas 
ir įžymybės norįma parodyti 
ir pagerbtį.

Daug entuzįazmo sukelia 
minioje pasįrodymaš ,,Miss 
Stampidės“, „Cinderella s“ 
— „Pelenės“, atvykusios įš to 
limįausio Albertos užkampio— 
„bužų contrės“, o, taįp pat 
„secret weapon“ — slaptasis 
Kanados ginklas, vežamas ant 
medinįų rajų, pusnuogių lau
kinių žmonįų aptarnaujamas, 
skįrtas pagązdįnti „Joe“.

Minia nuseka paradą į paro 
dos aikštę. Aikštėj prasideda 
'kovbojų lenktyniavimai, dįe- 
ną vyksta veršelių virve gau
dymas, laukinių jaučių papuo
šimas kaspinais, karvių mel
žimas, jaučių jodįnėjimas, o 
taįp pat įr iaukįnįų arklių pra 
jodinėjimas. Arenoj švaisto
si „toreodoras“ — jįs čįa lauki 
nįų jaučįų tramdytojas, jįs čja 
ir juokdarys. Jam padeda tįk 
rieji klounai. Niekur kįtur to 
kįų pramogų nepamatysi, kaip 
Calgary.

Vakaio programa prasideda 
vežįmų lenktynėmis, po to se
ka įndėnų jojimo lenktynės įr 
lengvosios scenos 
kurįuos išpįldo 
trupės artįstaj.

Karštįs, lįetus, 
„ant kojų“ išbuvimas, reKla- 
mų garsai — mirtinai jšvargį 
na parodos lankytoją įr tįk 
nakties vėsuma jr karališkas 
rakįetų spalvų žaismas atgai- 

. vįna akjs įr nuneša vėl žmo
gui) į pasakų šalį, čia įvairjau- 

: Šiomis spalvomis pasipila gė- 
į lės, raiteliai pasirodo dangaus

dalykėliai, 
amerikįečių

vįsą dieną

^M1 M M Ml I teimniu

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon).
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei par
duodant namus ir visų rūšių biznius.
Duodame išsimokėjimui su 1 Ir 2 mortgage.
2057 St, James St, W., Montreal. Tel. W1 0227 

(Dieną ii naktį)

Lietuviu geležinkeliečiu gyvenimas 
Britu Columbijoje.

na širdį, viena po kitos kyla įr 
vėl leidžiasi žvaigždės — lyg 
ugnįes lietus.

Juntį, kad Calgarįs, mįnėda 
mas savo 75-tuosius metus, no
rį užįmponuoti visįems savo 
puįkiomįs „Stampidėmįs“, 
kovbojiškomįs skrybėlėmis, 
sporto klubaįs, teatrais, alyvų 
bokštaįs. Viskas ir viskas t ar 
nauja vįenam tįksluj — duo
ti pajustį vakarų Kanados lau
kinį gyvumą, sužavėti Į r pa
traukti kuo daugiau turistų ir 
jokįu būdu neapsileisti Edmon 
tonuį, bet jį nustelbti, jei ne 
savo dydžįu, tai bent reklama 
ir garsu. B.
Calgary, liepos 16, 1950.

LIETUVIS ALBERTOS 
UNIVERSITETE LAIMĖJO

PREMIJĄ
Edmontoniečįams geraį pa

žįstamas lietuvjs tremtinys P. 
Kadziljauskas lankė Albertos 
universitetą— Pienįnjnkystės 
skyrįų, kurį neseniai sėkmin
gai užbaigė įr gavo diplomą; 
tajp pat laimėjo premiją, skirtą 
,,Walker-Wailace Co“ jš To
ronto už geriausius laborato
rinius darbus.

P. Kadzįlįauskas įrodė pie
nininkystės profesorjams, kad 
ir naujaį atvykę į šį kraštą su 
geba neblogiau, o dar įr genau 
už vietįnįus dirbti.

Atsižvelgdama į taį Univer
siteto pįen. skyr. profesūra re
komendavo P. Kadziliauską p. 
Albertos Daįry Commissioner, 
o šįs tuojau paskyrė P. Ka
dziliauską dįibti. į Albertos 
provįncįjos pienįnkystės labo
ratoriją nuolatiniu tarnautoju.

P. Kadzįliauskas šalįa moks 
lo dirbo dar įr visuomeninį 
darlją Edmontone. Linkįme 
jam geriausios sėkmės jo nau 
joje tarnyboje.

Šiais metaįs Albertos Uni
versitetą baįgė dar du lietu
viai: Jonas-Kunigiškįs elektr. 
inžinjerįus įr Česlovas Zales
kis prekybą. Abu yra gimę 
Lietuvoje, bet augę Albertoje. 
Daug sėkmės. įr jiems jų dar
be. Edmontonįetis.
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NAUJI KANADIEČIAI.
. 1950. VII. 16 išplaukė laįvu
i „General Hann“ į Kanadą:

Tankevičįus Jonas 
, Manglįcas Augustinas

Manglįcas Kazys 
Pliuškaįtis Viktoras 
Sapįežįnskas Matilda 
Sapiežinskas Alicija 
Sapiežinskas Povilas.

Kun. V. šarka,
Sveikiname pasiekusius Ka

nadą ir pranešame, kad „NL“ _ o ____
jie tuojau galį užsjsakyti bar- yra daugiausiai aptarnauja- 
gan Ijgj užsidirbs. ,,NL“. mas.

Šitą dįdelę Kanados provin
ciją, vietomis dar labai mažai 
žmonįų apgyventą, beveįk vį 
są apdengtą aukštų kalnų, tur 
tįngą dar neišmatuotais miškų 
plotais, aptarnauja gan retu 
tinklu geležinkelių linijos C. 
N. R. įr C. P. R. kompanijų: 
Kelįo tarnyboje, bėgamąjam 
remontui atlįktį geležinkeliuo
se, prįe C. N. R. dirba kajp 
etatįniai darbįnįirkaį, keliolika 
lįetuvįų, visį vjengungiaj įr 
po vieną įmaišyti tarp svetim
taučių, atskįrose stotelėse

— Alįaskos pasienyje, Piįn 
c e Rupert, jau daugel metų dįr 
ba rokiškįetįs R. Gasiūnas, per 
gyvenęs Kanadoje bedarbės lai 
kotarpjus ir vargus. Kitas ga
bus lauljetįs A. Juodagalvis, 
prįeš 2y2nietų Kanadon atvy
kęs, gavo jau formano vietą 
ir dabar pavaduoja kįtų sek
cijų formanus, išeinančius va
saros atostogų. Pora tautie
čių dįrba toje pat lįnįjojee, 
kalnynuose, netolį Red Pass, 
apie 4.000 pėdų aukščiau Ra
miojo vandenyno 
Ten, paprastai, 
būna 6 mėnesius 
snįgtas. Šįuo laįku, nors lie
pos mėnesįo vidurys, bet nėra 
ten šįlčiau, kaip Lietuvoje ,,bo 
bų vasaros“' metu, o naktys šal 
tokos ir reikįa paprastai 2 de- 
kjų užsikloti.

Norint gautį etatinę sek- 
cjonma'no, ar patrolmano vie
tą, reikia paprastai ne mažjau 
3 mėnesius išdirbti prįe gele
žinkelio sezoniniu darbinin
ku.

Pįrmus metus dirbant yra 
atlyginamas sekcionmanas 81 
centas už valandą, o patrolma- 
nas — 86 cnt. Už vįršvalan- 
džįus 50% brangiau. Be to 
butas (žieminis barakas), ku
ras įr švįesa nemokamai duo
dama. Po 6 mėnesių darbo 
duodamas nemokamas bilietas 
savo dįvizįjos ribose, o už me 
tų, jau 6 djenos apmokamų 
atostogų įr 1500 mylių įr at
gal, nemokamas bįlįetas.

Šiąk tjek laįsvų vietų yra į r 
dabar: Prince George, Mc Biį 
de įr Ęlue Rįver ruožuose. 
Darban priima įr formalumus 
atlieka divizijų Roadmasier— 
jaj. Darbas yra vidutinio sun 
kūmo.

Tarnybinė kalba yra anglų, 
bet faktįnoji, beveik visose sek 
cijose, yra slavų, nes šįos kil
mės žmonįų šis geležinkelis

pavirs pus. 
geležinikelįs 
snįegu ap-

2450 ST. CATHERINE E.------------------MONTREAL
Viena minutė kelio nuo Lietuvių Klubo

MIKE GROCERY
SAV. MIKAS REINETAS TE L. CH. 0989
Alus. Didžiausias įvairių prekių pasirinkimas. Geriau
sia vieta siuntiniams paruošti siuntimui į Europą. Vie
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.
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Dėmesio šeimininkėms I
G&rįausį pasirinkįmą aukščiausios rūšies vįsada švįežio maįsto produktų bei rinkti

nės mėsos įr Jūsų mėgiamos rūšies alaus duoda

G.1VL Grosery
5292 Bannantyne Avė (kampas Melrose) Verdun. 

Priimame užsakymus telefonu HE 0991 įr pristatome į namus.

Siuntiny* Nr. 1—$6.90 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. saliami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntiny* Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20
Siuntiny* Nr. 7
A. 10 av. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $ 3.20 
Siuntiny* Nr. 10—$6.40
2 av. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 av. degintos kavos 
1 av. šokolado

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo
Siuntiny* N r. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. mafgarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių

taukų................$ 4.25

šinįnkai, ragina geležįnkelje- 
čįus Ijepos men. 26 d. pradėti 
strejką, rikalaujant padidinti 
atlyginįmą valandai nuo 7 įki 
10 centų įr šeštadienius piįpa 
žintį nedarbo dienomis.

Šįaip, bendrai paėmus, Irau 
kinių judėjimas čįa yra 2 —3 
kartus didesnis, koks buvo 
prįeš porą metų.

Ant, Žemaitįs,

Netrūksta čia įr vįsųkiy agi 
tatorįų. Įtartini tįpai, o gal įr 
SSSR agentaį, renka įš darbį- 
nįnkų parašus, kad karo at
veju Kanada nevartotų atomi
nės bombos prįe, SSSR. Kiti 
agentai, vietomis net patys Vir

Argi Hamiltone viskas tvarkoje?
Vįeną karią ,,N. Lietuvoje“ 

Kr. 243, hamiltonįetįs Alg. 
Girdvajnis, nors ne vįsaį aiš
kiai, bet daug tįesos paraše. 
Tiesa, šį vįsuomeniškai opų 
klausimą „N. Lietuvoje“ Nr. 
21, įsikėlė Lankytojas.

Bet, anot lietuvių tautos po 
sakįo: „Visur duona su pluta“. 
Ir teisingai Alg. Gįrdvaįnįs ra 
šo: „Yra trūkumų ir Hamilto
no vįešajame gyvenime“, tiks-

Haimįltono lįetuvįų 
Iš

Ijau: — 
kolonijoje. Iš pasįrodžįusių 
Alg. Girdvaįnio koresponden
cijų — vienos ne pjlnaj nu- 
šviesdavo Hamiltono lietuvių 
kolonijos gyvenįmą ,o kitos— 
kvepia panegjrjka. Tjesa, kas 
reįkja — reikia, bet kas per- 
daug — negtraį. Kiekvienam 
hamjltoniecjui lietuviui yra, 
beveįk, žinomas kultūrjnis kolo 
nįjos gyvenimas. Atsejt, kas 
rūpinasi vįsuomeninjais 'rei
kalais, kas jš „genijų“ daro įn 
trigas suskaidyt vįenjngą lie
tuvių sugyvenįiną. Alg. Gįrd 
vainjs rašo. „Bet siūlomos 
priemonės tuos trūkumus tai
syti korespondentų straįps- 
i’iaįs — kelja abejonių“. Rejš 
kįa, — tylėkime. O tįk rašy
kime, kad Hamiltono lietuvių 
kolonijoje vjskas geraį?

Manoma, ikad ir Alg. Gįrd' 
vaįnįs žjno apie pasitrauku
sius iš kultūrinės veįklos kaį 
kuriuos žinomus visuomeni
ninkus, ar jįe būtų jš senųjų 
Kanados lietuvių, ar jš naujai 
atvažiavusių tarpo. Ir todėl jįe 
pasitraukė, kad „vįskasi“ ge
rai]. Kai kas ir dabar yra labai 
reikalingas kultūrinei veiklai. 
Deja, atsako: „Ačiū. Kiek jė
gos leįdo — dirbau“.

Toliau Alg. Girdvajnis ra
šo: „Jau Toronto koresponden 
tų pasirįnktoji aštraus tono 
praktika rodo priešingus re
zultatus“. Dalinai tiesa yra

Aljį. Girdvainįo pusėje, kad: 
„aštraus tono praktika“ lietu
vių tautos dvasiai yra svetima. 
Plunksna parašoma gražiausi 
literatūros įr kįtj veikalai, ir 
ja atjmama žmogui gyvybė. 
Nenuostabu, Kad įš vįenų zrpo 
nįų išsilieja pagieža, įš’kitų— 
panegjrika, o įš trečiųjų — 
vertį dėmesio rašiniai. Reikia 
laikytįs „auksinio vįduro“.

Spauda — veidrodis. Jame 
turį atsįspindėtį tikras lietu
vių kolonijos gyvenimas, De 
ja, jaučiamas didelis trūku
mas.

Š.m. vasarįo mėn, 26 d. 
Hamjltono lietuvių bendruo
menės sus-me, įvykusįame uk
rainiečių ortodoksų salėje, iš
kilo nemalonus reikalas. Pri
eitai net įki asmeniškumo. Pa
aiškėjo, kad Hamįltone susi
organizavusį š. m. sausio 
mėn. 15 d., KLB apylinkė, no 
rėjo įsigyti nuosavą salę. Bet 
vienas Ijetuvjs, nepaisydamas 
kultūrinių Hamįltono lietuvių 
kolonijos reikalų — salės ne- 
perleįdo. Ir tas įnešė į lietu
vių kolonijos gyvenįmą dide
lį dįsonansą. Įvyko įr kitas 
KLB apylinkės susirinkimas 
š. m. kovo mėn. 25 d., bet bu
vo aptarta, kaip įsigyti nuosa 
vą salę. Ir tiesą Aig. Girdvai
nis rašo: ,,Kad Hamiltono pa
rapijos atstovai (Kelį anuo
met buvo? M. M.) neatėjo 
Bendruomenei į pagallbą salėk 
įsigijimo reįkalu. Tai nėra ge 
tas rejškįnys.. .“

Ir š m. gegužės mėn. 2 d. 
„Drauge“ Nr. 100, pasirodė ko 
respondento H. koresponden
cija: „Auganti kolonija“. Ra
šo, kad: „Hamįltono lietuvių 
kolonija įsigijo antrą salę, ku 
rį remontuojama. Pirmoji sa- 

I lė yra labaj maža (Tiesa — M. 
M.) įr randasi po bažnyčia *.

(Nukelta į 7 puslapį)
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ATEIT1SBERŪPESČŲ, ;
; ŠEIMA APRŪPINTA. ;
J Geriausia proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy- ' 
' mosi išlaidų jeigu laiku apsidrausi,

„THE MACCABEES UN S. CO. “
' kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja 

nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju
! mažamečius vaikus.
> Informracijas teikia ir apdraudimą atlieka
'f skirtas atstovas:
I JONAS BERŽINSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

' 88 Annette St., Toronto, Ont., telef, LY, 2816. J
J P. S. Draudimas atliekamas ir provincijoje gyvenan- J 
į tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais). J

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIUNO AGENTŪROJE
MONTREAL ENTERPRISESREG'D.

Vienintelė lietuviška apdįraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinjk‘te telefonu arba užeikite:
Kasdien: • Antradieniais:
5505 13th Ave. Rosemount, 7682 Edward St.,
Montreal, Que Ville LaSalle, Que,
Tel. AM 0342* Tel TR. 8112.■ ■
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SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 W, 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų.

Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 
o užsakymai iš Chicago* siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.
C. 15 sv. grynų kiaulinių

taukų ...............$ 5.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių

taukų ...............$ 8.85

Siuntiny* Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.50
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys N r. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūlcytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin. 
1sv. kakavos
1 dėž. (400 grĄ grietinės

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
y2 sv. šokolado
Siuntiny* Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
y2 sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 77—$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) k. taukų
1sv. kakavos
1 sv. šokolado

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytu lašinių
Siuntiny* Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 av. 2 ozs. degintos kavo»
1 sv. ryžių
Siuntinys Nr. 93—$6.95 .
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių tauaų
Siuntinys N r. 94
A. 5y2 sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
2.10 sv. džiov. slyv. $3.60
I. 5% sv. margar. $3.50
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PASKUTINĖS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENOS

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
per 5 dįenas iškraustyti. Dalį 
vertingų rinkinių pa^grobe.

Gedvilas pasiūlė J. Palec
kiui įr šis patvirtjno »s- 

sįuntimą iš Lietuvos 
terįtorijos į Sovietų Sąjungą 
buv. Mįnįsterįo pjrmininko 
Antano Merkio ir Užsienių rei 
kalų minįscerio Juozo Urbšio. 
Jįe su šeimomis buvę suimti įr 
išsiųsti Rusijos gilumom Vį 
sį pėdsakai jų išnyko. Šiuo 
pat metu buvo suimtas įr iš
vežtas dar žiauresniu būdu įr 
buv. Teįsingumo minjsteris 
prof. dr. Antanas Tamošaitis, 
kurįo likimas nežinomas.

Nusavinįmai.
Išleistas įsakymas, kuriuo 

vįsos prekybos įmonės — krau 
tuvės, sandėliai, kooperaty
vai ir tt., pramonės, viešojo 
maitinimo ir kitos įmonės sa
vo dienos pajamas už parduo
tas prekes įr kįtus patarnavi
mus turį vakare įnešti grynais 
pinigais į Lietuvos banką arba 
jo skyrįus provincijoje. Šios 
įmonės kasdieniniams savo 
smulkiems reikalams galėjo pa 
silįkti tik 5 — 10% surįnktų 
dienos pajamų. Mokėjimus 
jos galėjo darytį tįk Lietuvos 
bankui prižiūrint. Šiuo būdu 
prasidėjo prekybos įmonių nu
savinimas.

Liepos 17 d. išleptas slap
tas „Ijaudjes kariuomenės va
do“ įsakymas tuoj pat vykdyti 
karįninkų, puskarininkių įr 
civilinių tarnautojų politinis 
atestavjmas. Prasidėjo uoles 
nįs karjų veiklos šnipinėjimas.

Tuo būdu
pradėjo veįktį kadrų 

skyriai,
kuriems visį darbjnjnkai jr 
tarnautojai turėjo užpildytjxan 
kietas su keljajs šimtais klau
simų, kurįe smulkjausjai ana
lizavo kiekvieną darbininką. 
Bet apie taį lejkįa skyrium ra
šyti.

Liepos 18 dw „Respubljkos 
prezjdento1 * aktu šaukiamas 
„Ijaudįes sejmas“ pirmojo po
sėdžio lįepos mėn. 21d.

Lįepos 20 dg išleistas Ljetu 
vos kultūros paminklų apsau
gos įstatymas, nes daugybę 
vertingiausių kultūros pamink
lų raudonarmiečiai spėjo su
naikinti įr kaikurjose vįetose 
pradėjo ištįsus pjljakalnjus nu 
kasįnėtį. . .

Išleistas Ljetuvos Skautų 
likvidavjmo įsakymas.

Įsteigta ukjnio planavįmo 
taryba, pradėjusi vadinamąjį 
„bolševikįnį planavimą“, kurį 
vėlįau perėmė „valstybinio 
planavįmo komisija“ — „gos- 
plan.“

Apįe priešseįminius „depu
tatų“ pasitarįmus įdomjaj yra 
išsipasakojęs buvęs „liaudies

iVimo“ narys rašytojas Liu
das Dovydėnas. Aš gi papasa
kosiu, ką aš žinau. Bet apie 
taį sekantį kartą. Dabar dar 
pažiūrėkime, kas gi. atatinka
momis dienomis darėsį už Lie
tuvos rįbų?,

Žįnoma tebevyko Antrasis 
Pasaulinis karas, kuriame So
vietų Sąjunga rėmė hįtlerįnę 
Vokįetįją. Lietuvą okupavus, 
ir per Lietuvą į Vokietiją ėjo 
kariniai transportai, — Stali
nas abiem pečiais rėmė Hitle
rį. Bet

kokios žįnios, Įiokį atgar
siai užsieniuose apįe Lie
tuvos įr kitų Pabaltijo 

valstybių okupaciją, 
kurį buvo vykdoma vienu už
simojimu įr vįenu planu?

Hitlerio raštinėse rastieji 
po karo slaptų Maskvos susira 
šįnėjimų su Berlynu doku
mentai parodo, kad Stalinas 
su Hitlerįu, anksčiau slaptai 
pasidalinę Lietuvą, kurįos da
lis, istorijon įėjusį kaip Suval
kų trikampis, Stalino buvo a£i 
duota Hitleriui, bet, po kiek 
laiko, Stalinas apsigalvojo, 
kad toks atidavįmas Lietuvos 
dalįes Lietuvoje jam nepada
rys gero vardo, pradėjo Hįlle 
rį kalbinti, kad Vokjetjja jaį 
užleįsto Suvalkų trikampio at 
sįsakytų.

Kaįp žįnoma, SSRS raudo
noji karjuomenė, 1940 m. bir
želio 15 dįeną okupavusį Lie
tuvą, į Suvalkų trikampį neįė
jo. Lietuvių žmonėse, kurįe 
tada dar nežinojo slaptųjų Sta 
lipo su Hitlerįu susitarimų, 
tas sukėlė nusistebėjimą.. Tįk 
tai daug vėlįau jau įr trikam
pis buvo okupuotas, — kaį Sta 
lįnas su Hitlerįu dėl jo susita
rė. O susitarti nebuvo sunku, 
nes vjenain sukčiui naudįngįau 
buvo „trikampio“ nęįmtj, o 
kitam neduoti. . . .

Tačiau J. Paleckįs savo ar
timiesiems jau tada šįek tįek 
buvo prasjtaręs, kad SSRS pa
liko „trikampį“ neužimtą to
dėl, kad jis turį būtį užimtas 
rudųjų nacjų. • •

Bet
štaį oficialūs apįe Stalįno 
derybas su Hjtlerju do- 

kumentaį.
Vokįetijos atstovas Maskvoje 
von Šulenburgas, 1940 m. lie
pos 13 d. iš Maskvos praneša 
Berlynan:

„Molotovas pasįkvietė ma
ne šįandie įr pareiškė: Stali
nas rūpestingai peržiūrėjo pa 
dėtį, lįečiančią Lietuvos teiįto 
rijos ruožą įr priėjo išvados, 
kad mūsų pretenzijos į tą teri
torijos ruožą jr Sovietų parei
ga jį perleisti yra neginčijama. 
Tačjau dabartinėmis aplinky
bėmis to teritorijos ruožo per
leidimas būtų nepaprastaj ne
patogus įr sunkus Sovietų vy- 
rįausybeį. Dėl to Stalinas įr

jįs pats rįmtai prašo Vokietį- n a ■ A ■
jos vyriausybę apsvarstyti, 

ar, atsižvelgiant į nepaprastai 
draugingus santykius tarp Vo 
kįetijos ir Sovietų Sąjungos, 
negalima būtų rasti įšeįties, , 
kurja tas teritorijos ruožas bū
tų visam laikui paliktas Lie
tuvai. Molotovas prįdūrė, kad 
mes, be- abejonės, galime bet 
kurįuo laiku iškraustyti įš Lįe 
tuvos vokįečių kilmės gyvento 
jus, o taip pat įr įš to terito
rijos ruožo. Molotovas įr vėl 
pabrėžė tuos sunkumus, kurįe 
šįuo metu susįdarytų Sovietų 
Sąjungai dėl to teritorijos ruo 
žo perleidįmo, įr jis savo įr 
Stalįno prašymą, matyti, labai 
skubino, pakartotinai reikšda
mas viltį, kad Vokietija nusi
leis. Prašau instrukcijų tele
grafu. Gal oūt, tįe Sovietų reį 
jįcalavimaį dus galimi panau
doti pravedant mūsų ekonomi
nius įr finansinįus reįkaiavi- 
mus Pabaltijo valstybių atžvil 
giu.

Lįepos 13 U. Schulenburgas 
Vokietijos užs. reįk. m-jaį 
praneša, memorandumo turi
nį, kurį Stalino įgaliotas Mo
lotovas įteikęs Schulenburguį; 
memorandume suglaustas Sta
lino pasikalbėjimų turįnys su 
Crįpps, įš kurįo matyti, kad 
Stalinas atmetęs visas pastan
gas atsfkįrti Sov. S-gą nuo Vo 
kietįjos.“

Von Schulenburg“.
(d. b.)
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ARGI HTMILTONE VIS KAS TVARKOJE?
(Atkelta įš 6 psl.)

Iš esamų Hamiltono miesto 
lietuvių kolonijoje įvaįiįų or
ganizacijų dar nė viena nėra 
įsigijusi nuosavos salės. O jei 
gu korespondentas H. rašo, 
kad įsigyta sijė, taį ją įsigijo 
lietuvis. Kaįp paprastai, kad 
daug, kaip įš senųjų, taip iš 
naujaį atvažiavusiųjų lietuvių 
turį įsigiję nuosavybėn na
mus, ar bįznįo vietą.

Dėl rezoliucijos VLIKur, 
kad įsileistų M. Lietuvos ats
tovą į jos sudėtį, buvo priimta 
per Bendruomenės susirinki
mą š. m. vasarįo mėn. 26 d. At 
rodo, kad susįrio^imo dienot
varkėje to punkto nebuvo. Jį 
iškėlė vįenas lietuvis. Po il
gų diskusijų buvo priimta. Sa
lėje buvo apįe 200 — 300 lie
tuvių.

Kaį š. m. birželįo mėn. 8 d. 
„N. Lietuvoje“ Nr 23, Alg. G. 
rašo: „Dabar Hamiltone piį’ 
skaitoma per 1000 lietuvių“. 
ReiŠkįa, gerai. Imkime, kad 
jvyfkusiame susįrįnkime buvo 
didžįausias lietuvių skaičius 
300. Tai gaunasi, kad per ne
pilnus keturįus mėnesius, t. y. 
nuo šm. vasarjo mėn. 26 die
nos, ikį š. m. birželio mėn. 8 tems, arba vedusįų porai: KrcFp 
dienos, į Hamiltono lįetuvįų tįs: 637 7 — 3th Avė, Rose- 
kolonjją, per nepilną mėnesį . mount. Telef.: CR 8822. .

PADĖKOS
Heįlįgenhafeno sanato’jjoj 

gulį lietuviai ligonys šįrdįn- 
giausįą ačįū siunčia visiems 
tįems žmonėms, kurįe atsįšau

— Ivanauskas Mykolas, gy 
venąs 6920 Mank Blvd., Vjlle 
jmmard, Montreal, P. Q„ Ca
nada, ieško Juozo Kondrackio, 
atvykusio į Amerikos konti- kė į mūsų balsą ir užjautė mus 
nentą prįeš Pirmąjį Pasaulinį nelaimingus aukomis įr page- 
karą į Bridgeport, Conn., US 
A. Jis pats arba jį žįnan’.įejį 
prašomi pranešti nurodytu ad
resu.

— Pajcškcmas Stasys Kuz
mickas, 40 m. amžįaus, prieš 
2 metus atvykęs Kanadon įr 
gyvenęs Red Lake. Mįnėtasįs 
paieškojimas jo 2-jų mažų vai 
kų globos rejkalu. Žinantieji 
jo adresą, prašomi pranešti 
šįuo adresu: 920 Bali Avė, 
Montreal, Quo.

— PaješKau Jurįjoną Adol
fą, kurįs į Kanadą atvyko bir
želio mėnesį laįvu „General 
Hejnzelman".

— Paieškoma Marija Bab 
kūnaįtė, prieš 2 metus atvyku
si Kanadon, St. Catharines, 
Ont. Prašoma atsjljepti per 
„N. L.“ Redakciją.

— Malonjaj prašau atsilįep 
tį Žilinską Zigmą, atvykusį į 
Kanadą š. m. gegužės men., 
„General Langfitt“ laivu, ar
ba žįnantieji apie jį prašomi 
pranešti šiuo adresu: Jeronį 
mas Pleįnys: 83 Erįe Avė, Ha 
milton, Ont.

rįno musų skurdžįą būklę.
Didžįausią padėką reįškįam 

„Nepriklausomos Lietuvos p. 
Redaktoriuj uz paskelbimą mū 
sų straipsnelio, įr p. E. Guzįe- 
neį Montrealy už straįpsnelįo 
persįuntimą | redakciją. Ir vį- 
sjems tįems tautiečiams, kurįe 
prisiuntė mums maisto pakrė
tus: Mr. Mockevįčius, Chica
go, E. Slonekis, Toronto, Z. 
Kuprėnas, Toronto, F. Gudai
tis, Hamilton, J. Lutkus, Tik 
Isonburg, J. Dambrauskas, Der 
by, Daina, Toronto, „Verslas“ 
Toronto.

Šiems vįsįems, kurįe sušel
pė mus nelaimėn pateku-ųus, 
mes Herlįgenhafeno ligonys 
lietuvįaį, reiškiame nuoširdų 
ačiū, nes kįtkuo negalim atsi
lyginti. Ir Ijnkįm Jums kuo 
gerįausįo pasįsekįmo ir sveįka 
tos jūsų gyvenįme.

Su pagarba Hejlįgf nhaleno 
sanatorjjos lįetuvįų ligonių se
niūnas J, Guzas.

gonjams riebalų. Persįunfjmo 
išlaidos $ 95.90. Surįnkta au
komis $ 52,05, įš Apylinkės 
bendruomenės kasos dadėta 
43,85.

Atsižvelgiant, kad įr R. No 
randos lietuviai, gerokai suma 
Žėjus darbams įr pasišventi
mas vįetos Ijetuvjų yra dįdelįs 
ir už tą darbą niekas paprastu 
žodžju atsjdckotj negali. Te
gu būna tai mūsų lįetuvjško su 
sįpratįmo įr kovos už savos 
tautos žmones nelaimėje 
džiaugsmo pasireiškimas. Te 
būna taį įnašas mūsų meįlės 
mūsų pavergtai žemei. Tebū 
na pavyzdžiu mūsų broliams 
Kanadoje padarytį tą patį — 
nereikės geresnio laįdp vi *ny- 
bej išlaikyti.

R.-Norandos Ijetuviaį auko 
ja nuolat įvairiems reikalams— 
ir taį dar l'ibįau reįkšmįnga.

Rinkliava baigta. Tegu bū 
na ieįsta padėkoti rįKklįavos 
komįsijaį —pirmininkui p. V. 
Gudeliui, kurįs darbą pradėjo 
įr baigė tuo pačiu ryžtumu įr 
tvirtumu. Nariams pp. Gri
niui, Daliui, p. Staniulienei, 
ypač didžįausia padėka yra iš
reiškiama p. Ruslįenei įi p. 
Šatkuvįenei, kurįos širdingai 
pakėlė pagrindinius rinklia
voms būdingus sunkumus įr 
juos savo ryžtumu nugalėjo, 
kas įr sudarė pagrindą rinklia
vos sėkmingumui.
KLB R.-Norandos Ap, Val ba

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas Šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3656 
816 JEAN TALON, W, MONTREAL

I Lietuviška moterų kirpykla i
1 Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- į 

žavimus, dažymą ir kt. l
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ S

(B. M. Dodon) S
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

atvažįavo per 175 lietuvių, vj 
so per 700. Kur gi logiką?

Kaį 1949 m. gegužės mėn. 
5 d. „N. Lietuvoje“ Nr. 18 
(110j, Alg. Girdvaįnis rašo, 
kad: „ Dabar tįnįu metu H ainį! 
tono lįeLuvių kolonija, turį per 
600 narių, įš kurių apįe 500 
bus nauji ateiviai; kįtj jau 
nuo senįau įsikūrę čia. . .“ To 
dėl nėra tįkslu rašytj hamįlto- 
nįečių Ijetuvįų vąrdu, nes ke
lį šimtaį lįetuvįų aiškiai neda 
lyvavo susirįnkime. Bet, ma
noma, tiksliau būtų susiorga
nizavusios Bendruomenės var 
du. Ką VLIKas padarys — 
įeis į Lietuvių tautos istoriją. 
Bet šiandieną kiekvieno lietu 
vio pareiga gerbti Kanados 
krašto įstatymus tradicijas įr 
jos papročius. Ir todėl verta 
gerai pasiskaityti ir įsigilinti 
„N. Lietuvoje“ Nr. 12, para
šytą J. Kardelio straipsnį: 
„Kaip Kanada žiūrį į atei
vius“. M. M,
nrsTTHHHrmnmnn^^

IŠNUOMOJAMAS
naujas modemiškas kambarys, 
vįenaj arba dvįems mergaj-

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk, Blvd, Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36,

Aukšto kokybe - žemo kaino
Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS 

per US Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAĮ:

Kaina amerikoniškais doleriais
2 sv. dešros Saliam:
2 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos

(skardinėse po 1 sv.)
2sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 1 
$

6.10

5 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. deg. pup. kavos 
Yz sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 

$ 
5.95

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

Yz sv. kakao
Yz sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv.cukraus
1 sv. džiov. vaisių
Yz sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

Nr. 5 

♦ 

5.85

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
% sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

Nr. 2 

$

5.65

2 sv. malt. pup. kavos
(skardinėse po 1 sv.)

1 sv. kakao
Yz sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

$
5.30

1 sv. kiaul. taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
1 sv. cukraus
1 sv. pien. Šokolado

Nr. 6

S

4.45

Rouyn - Norandos lietuvįaį, 
padedami kanadiečių skautų, 
Motįnos dienos proga padarė 
rinkliavą, pagelbėti mūsų sene 
lįams įr ligoniams Vokietijo
je. Rįnklįava praėjo sklan
džiai. lapo surįnkta gerokas 
kįekis pusnaujų drabužių ir 
nemažaį maisto. Iš Vokįetijos 
gauta 81 prašymas padėtį esan 
tiem varge: senatvėje, ligoje. 
Dauguma serielįai 60 — 80 me 
tų. Didelė dalįs sergančių TB 
C. Kelios djdleės skaudžios ne 
lajinės ištiktos- šeimos. Kolį 
invalidai, vienas kurčias neby
lys, kelį mažamečiai našlaičiai. 
Vįsį mums brangūs įr mjeli 
brolįai ir seserys lietuviai — 
ruso okupanto išstumti įš gim
tos žemės.

Vįsį prašymai įki vįeno ta
po patenkintį. Trūkstamos au
kos papildomai darinktos. Su
daryti 25 pakietaį po 20 svarų 
kiekvienas. Daiktai pasiųsti 
individualįai. Kiekvienam pa
siųsta rįmtas kįekis tinkamų 
drabužių įr priede maisto. Lį-

I KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? |

1ŠNUOMOJAMAS
kambarys vedimiems įr vįenas 
kambarys mergaįtie: 1062 Rį- 

vervieu Ave, Verdun
Telef : TR 2050 ’■ ■

tOT-')y-l j|f, | m J(1| |

REIKALINKGA 
PARDAVĖJA 

lietuviškame restorane. 
7682 Edward St. Ville Lasalle 

Tel, FR 8112,
•i n i —i ii rr... =>
ISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSv

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave.. VERDUN 
fel HE 4547 ■ ■

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBV
Tvarkome tmigrac'jos, pilietybės, palikimų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant; aLstovaujajne įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus ai lieka teisininkai 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer
sitetuose.

JONAS JUSKAITIS
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494

(plytelėmis)
Y$ bv. arbatos (Lipton
1 sv. džiov. vaisių

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
Yz sv. arbatos (Lipton)

$

6.00
2 sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaul. taukų

1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kav m 
Yz sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

Nr. 7 

$ 

6.75
5 sv. kiaul taukų
4 iv. malt, pup kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

10 sv. kiaul. taukų
4 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)

Nr. H 
$
7.10

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
2 ®v. deg. pup. kavos
1 sv. razinkų
1 ,v. džiovintų vaisių (

Nr.

$
5.65

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95

Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 
maisto pakietus.

Teiraukjtes dėl siuntų didės roiais> kiekiais
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai į visus Europos kraštus.
Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00,

REIKALAUKITE. MOŠŲ KAINO RA SCI ŲJ 
HONEST AID, REG D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ui. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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MONT|REAL
Visoms skautėms ir skaučių 

vienetams Kanadoje
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me kas nors gero įr kilnuas 
yra atsiekiama lengvai. Esa
me tremtyje ir turime dirbti įr 
budėti daugiau negu bet kada. 
Norėdamos žengtį pirmyn, 
tiek skautybėje, tįek bendra
me gyvenime esamee rjkalįn- 
gos vįnos kįtų nuoširdaus ben 
dradarbiavimo.

Emigracija mus išblaškė įr 
stovįme vėl ant pačios pirmo 
sįos pakopos. Taigi ne viena 
sese, nesvarbu ar ją puošia žan 
lias, mėlynas, geltonas ar rau
donas ikaklaryšįs, neturį teisės 
likti nuošaliai, pasyvį. Steiki 
me skaučių vienetus visur, kur 
tik susįspįes kelios sesės. Ky
lančius klausimus ar neaišku
mus rašykit į „Skautų Aįdą“ 
ar Rajono Seserijai — pasi
stengsim patartį įr pagelbėt] 
vienos (kįtoms. Tįkėkįt, Sesės, 
daug kas yra sunku įr n e įmai
noma nepradėjus.

Įsi gyvenkim giliausia pras
me į esamą padėtį, sugrįžkim 
į save įi pasįstenkim duotį gy 
venjmui visa, ką galįme.

Budėkim.
Psktn. Irena Kemežytė, 

Kanados Rajono Skaučių .
Seserįjos Vadovė.

Daugumai sesių jau eina 
antri ar treti metai, kaį sve- 
čiuojamės Kanadoje. Dįdelė 
dalįs baįgė sutartis jr pradėjo 
šįek tįek normalesnį gyveni 
mą. Atrodo, kad įr skautiš
kame gyvenime sąlygos pa
lengvės ir darbas turėtų pagy
vėti.

Šį kartą kripįuosi į vįsas 
Jaiun. skautes, vyr. skautes, 
skauts įr skautįnįnkes, gyve
nančias Kanadoje, prašydama 
atsilieptį ir suteikti alpie save 
sekančias žinįass:

Vardas įr pavardė: adresas; 
L. S. S. įstojimo data; įžodžio 
(j. s., sk„ bei vyr. sk) davįrno 
data; vyr. įr patyrimo laips
nis; ejtos pareigos ir L. S. S. 
liudijimo numeris.

Apie vienetams praklausan
čias sese žinias prašomos su
teikti vienetų vadovės. Rašy
ti: Psktn, Irena Kemežytė, 
5976 — 11 Ave., Rosemount, 
Montreal, Que.

Vįsos sesės prašomos neati
dėliojant užsiregistruoti ir įsi
traukti į aktyvų skalutįšką gy
venimą. Žįnąu, kad sąlygos įr 
darbas yra sunkios. Bet pa
galvok, Sese, ar iš vįso gyvem-
KMMlNlMlMkMMOlkXkMkMlMlMlMliMMSikftkkkSiSiKSDidikAXSift* 
S Mieliems VERUTEI VINICKAITEI ir RAMUČIUI S 
m VILKAIČIUI, sukūrusįeins lietuvįšką šeimos žįdįni, g 
2 linkime sėkmingo įr gražaus gyvenimo.
J Albertina įr Aldona Kavalįauskaitės. s

BIČIULIŲ DRAUGIJA
Greta to atliekamas dar įr 

paramos darbas, nes aukomis 
paremiamas bendruomeninis 
Kanados lįetuvįų laikraštis 
„Nepriklausoma Lietuva“.

J piknikų vįetą veža specia
lūs autobusai, kuriuos Mont- 
realio susisįekįmas yra parū
pinęs apiarnautį piknikus.

Popietinįų subuvimų pra
džia, kaįp paprastai, po pie
tų — 2 vai.
SUGRĮŽO Į MONTREAL!

Montrealy, pasirodo, geriau 
gyventį, negu net Jungtinėse 
Amerįkos Valstybėse.

Šiomįs dienomis sugrįžo iš 
Kalifornijos pp. Sakalų šeįma, 
kurį buvo išvykusį ten pasto
viai apsjgyventj. Deja, pasiro 
dė, (kad Montrealy gerjau, įr 
sugrįžo.

Taįp pat į Montreąlį sugrį
žo moderniojo šokįo šokėja p. 
Šimaitįenė, kurį prįeš kiek iaį 
ko buvo persįkėlusį į Toronto.

MŪSŲ JŪRININKAI
Mūsų jurjninkai p. Morkū

nas ir p. Leipus, padarę antrą 
kelionę įš Montrealio į Anglį- 

UŽKVIESTAS Į TORONTO jos Londoną, vėl lankosi Mont 
realy. O p. Baltrukonjs, aplan 
kęs Antįlų salas, jperplauk^s 
Panamos kanalą, atsiuntė sveį 
kįnjmų įš saulėtosios Kalifor
nijos — Los Angeles miesto.

STATYBOS 
MONTREALYJE

Montrealio Ijctuviaj šią va
sarą smarkiaį statosi narius. 
Šitai vįsa eilė ,.naujų kana
diečių“, kurie statosi namus: 
Vjlle Lasalle — Mykolas Šul- 
mįstras, Jonas Astravas, Ant. 
Gaurys, pp. Gorįaį, p. Kana- gą jos prenumeratoriai gicį- 
peckas, p. Barisa ir A. Kudž' čįau gautų, kurie prenumera- 
ma, Vįlle Emarde — Jonas Lu vosi pas mane, prašomi pasku- 
košįus, Jonas Jarutįs, p. Kas- bėtį primokėti skirtumą ir pra 

neštį dabarįtnį savo adresą.
1. Kas įmokėjo 2 dolerius, tas 

tas dar atsiunčia 1,50-
2. Kas jmokėjo 3 dolerius 

atsiunčia dar 50 centų,
3. Kas Vokietijoje įmokėjo 

DM, o dabar gyvena Kana
doje, — primoka 1,50 įr 
praneša savo senąjį Vokie
tijos stovyklos įr dabartini 
vietjnį adresą;
Kas prenumeruojasį naujai 
po š. m. liepos mėn. 1 die
nos — mopca po 4,50 dol.

Kaį tįk susįdarys djdesnė p į] 
naį atsjiygjnusiu grupė, — jų 
sąrašą tuojau pasįųsįu leidė
jams, kurje tuojau tiesiai kįek 
vienam pasiųs knygą. Dėl to 
prašau reikalą sutvarkyti ne
atidėliojant. Daugįau prįmin- 
djnėjimų neskelbsiu. Būtų ge 
riausja šį pranešimą išsikirpti, 
kad nepasįnrįrštų. _____

Beje, šja proga norėčiau pa
žymėti, kad niekam nesįuntinė 
jau ir nesjuntir.ėju pinigų ga
vimo laiškų — pakvįtavįmų, 
nes 1. daugelįs pakvjtavjmo 

AKADEMINIO SĄMBŪRIO vietoje turi pašto perlaidos af 
EKSKURSIJOS karpą (kurje gyvena toliau), o 
DAI YVTAMS kiti <kurie gyvena arčiau) galį
uali Alvis pasįtikrinti pas mene į 2. ats-

pranešama, kad išvykstame į Jcįrų paikVįtavimų siuntįneji- 
Voudrevįlle sekmadjeni liepos mas pareįkalautų žymių extra 
30 d. 9 vai. ryto iš La Fontai- jšlaįdų (vįsas įr taip gausias 
ne parko, kampas Sherbrooke susirašinėjimo išlajdas aš mo 
įr Papįnau. Patartina pasi
imti maudymosi kostiumus ir 
sumuštinių. Gėrjrnų galjma 
bus gautį vietoje. Voudrevįlle 
yra 27 mylios nuo Montrealįo 
prįe didelįo ežero. Grįšime 9 
vai. vakaro. Dar galįma už* 
sįregįstruotį įmokant 1.50 ke 
lionės išlajdų jkį penktadįe- 
nio Ijepos 28 d. vakaro pas pe 
leįtame „NL“ n-ry nurodytus 
asmenis.

Sambūrįo V-ba, 
KANADOS LĖKTUVAI 

įšskrįsdamį į Korėją, lįepos 25 
dįeną preskrido per Montrea
lio mjestą.

MAŽOSIOS LIETUVOS
liepos 22 dieną Montrealy tu
rėjo steigiamąjį susirinkimą, 
kurįn atsilankė 13 asmenų, 
įstojusių tos draugijos narįaįs.

Steigėjų vardu Br. Katilius 
padarė platesnį pranešimą beį 
istorinę Mažosios Lietuvos ap 
žvalgą, aibūdįno draugijos tiks 
lūs įr paskaitė jos įstatus, ku‘ 
rįe priįmti kaip laikinieji įsta 
taj, kurie veįks ligi bus su
šauktas skyrįų atstovų suvažia 
vįmas. O sjkyrįų atstovų šuva 
žįavimas nutarta Šaukti ne vė 
lįau kai po trijų mėnesių kai 
tiktai įsikurs trečias draugijos 
skyrius.

Draugijos įsįsteigimo pro
ga, nutarta pasveikinti Mažo
sios Lietuvos Tarybą įr linkėti 
jaį visų jos sįekimų įgyvenai' 
nįmo.

Mažosios Lįetuvos Bičiulių 
draugijos valdybon išrinkti; 
V. Pėteraitįs, Br. Katjljus ir 
I. Andruškevįčicnė ; kandida
tais lįko: L. Balsys ir J. Kli
mas. Revizijos komįsijon iš
rinkti: p. Kaunas, p. Kęsgai
lą ir p, Andruškevįčius įr kan 
dįdataįs liko p. Juodviršis.

DRAMQS TEATRAS

Lietuvių Dramos Teatras, 
kaip sužinota, yra pakviestas 
gastrolių į Toronto, kur dide
lėje įr pujįkioje Eatono salėje 
duos „Živilės“ spektaklį. Gas 
trolės numatytos rugsėjo men. 
1 dieną.
DAUG SVEČIŲ Iš KITUR,

Praėjusį sekmadienį į ,,NL' 
piknįjką suvažiavo daug žmo
nių, kurje, gana gražiai dįenaį 
esant, praleido popjetį ant so
do žolelės, o jaunimas malo
niai pasįšokti. Ypač į vakarą 
buvo labai geras oras įr sutei
kė tjkro malonumo poilsį.

Iš JAV buvo nemaža sve
čių: įš Brooklyn© lankėsi V. 
Katinas, iš Phįladelphijos pp. 
Kurmauskų šeima — Jonas 
Kurmauskas, Eugenija Kur- 
mauskienė įr jų sūnus Jonas. 
P. Kurniauskas susitiko savo 
kaįmynų įš Žemaitijos, o p. 
Kurmauskienė — iš Vabalnįn 
ko. Jie vįsi viešėjo pas p. Ga 
tautį. Iš Čikagos lankėsi R. 
Vilkaitis, kurįs vedė naująją 
montrealįetę, Tautinių šokių 
grupės šokėją p. V. Vinickaį- 
tę. Taįp Pat iš Čikagos lankė 
si Jonas Myldažįs, Ričardas įr 
Magdalena Grišįaį. Iš Toron 
to lankėsi J- Barsenas, p. Čjp- 
linskas, p. Ciplįnskaįtė, p. Ado 
mavjčįus, p. Gvįldys. įš Walį- 
fjeldo — p. Čįpljnskas su žmo
na, iš Long Lake — E. Žukaus 
kas, iš Tjmmins — p. Vąrtį- 
ninkaitįs, įš Bedfordo — pp. 
Mįląįknįai, p. Brįlvicas įr Jo
nas Locaitįs, kui-įe viešėjo pas 
pp. Erslovus. P. Locajtjs ba
nanu šokėjams pagrojo keletą 
šokįų.

Gegužinės metu daugelis ap 
sįmokėjo „NL“ prenumeratą, 
kjti pakeitė adresus, tretį nau
jai užsįakė „NL“.

P. Meškauslkienė pasiūlė siu 
vykioje moterims darbo įr dėl 
jo susitarė su keliomis mote
rimis.
SEKANČIO SEKMADIENIO 

POPIETIS
Vasara jau persirito per sa

vo „pusiaujų“. Jau esame ant 
roję vasaros pusėje. Todėl, kol 
saulutė skajsčįai švječįa, kol 
ji (karštai šjldo, kol gamta — 
pįevos, miŠkasj sodas — kve
pia įr sudaro atvangą po mies
to gatvių * triukšmo, — pasi
naudokime. ,,NL“ sekmadįe- 
njnįų popiečių arba gegužinių 
■piknjkų vjeta jau visiems ži
noma. Atsilankę už Vįlle La- 
salle įr Golfo lauko ,,Browne 
Farm“ sode, rasime gerą įr gra 
žią popiečiui praleistj vietą. 
Čįa daug paunksmės; čįa obe
lys brandina kvapius vaisius: 
jau raudonuoja vyšnios, čia 
galima šoktį, kįek tiktaį yra / 
nroo. Blaįvus bufetas tjekjd' 
atsigaivinimui ledų (Ice cre
am) ir vjsokju gėrįmų. Čja tįk 
rai daug žmonių galima pa
matytį įr susitikti ne tiktaį 
montrealįečių, bet įr atvyku
sių iš kitų Kanados vįetų ir., 
įš Amerjkos.

peravįčius, p. Geležiūnas įr 
kt. Taį tiktaį maža dalįs besį- 
kuriančiųjų.

OP. SOL, E. KARDELIENĖ 
priįma mokįnįus mokįntįs mu
zikos. Mokinama: dainuoti, 
fortepionų (pianu) skambinti 
įr muzįkos teorijos. Adresas: 
083 Beatty Ave., Verdun, Te
lefonas; HE 0473.

ŽYMI AUKA TAUTOS 
FONDUI

Tautos Fondo vedėja p. 
rija ArlausKaįtė praneša, 
Sudburio lįeluvįai Tautos 
duį paaukojo 450 dolerių, 
stambiausia visoje Kanadoje 
lįetuvjų auka. Aukotojų sąra
šą paskelbsime sekančiame 
„NL“ n-ryje.

AUKOS LIETUVIŲ 
KULTŪROS FONDUI

Organizuojamam Kanados 
Lietuvįų Kultūros Fondui p. 
A. Lapinas paaukojo 6 dole
rius. Dįdelįs ačiū už vįcną 
stambiausių aukų lietuvių kul 
tūros reikalams. LKF,

Ma- 
kad 
Fon 
Tai

PASKUTINIS PRIMINIMAS LIETUVIŲ KALBOS VADO 
VO PRENUMERATORIAMS

Iš L. K. Vadovo leidė jų pra 
nešimo spaudoje žjnome, kad 
knygos prenumerata yra padi
dinta jr kad knyga ' netrukus 
pasįrodysiantį. Kad tą kny-

10

4.

KAMBARYS
Su vįsais patogumais kamba
rys viengungiams arba šeimai 

su vjenu vaįku.
VI 1286 Valiquette Ave, 

Verdun.

ku pats ]š savo kišenės, kaip 
asmenįnę auką išleisti tai kny
gai).
M-....... ------ MX Ml

BAIGĖSI STREIKAS.
London, Ont, Lįepos 19 d. 

Empire Brass Manufaiktuiįng 
Company įr 2699 skyrįus Unį 
ted Steel Workers of America 
— CSO, pasirašė naują dąrbo 
sutartį, tuom baigdami aštuo- 
nias savaites užsitęsusį steį- 
ką. Per 400 šjos įmonės darbį 
njnku gavo eįlę pagerįnjmų: 
pakeltas atlyginamas dieni
niams darbininkams po 11 cen 
tų valandaį, o akordinįams po 
9 centus valandaį. Sumažinta 
darbo savaite įš 42% iki 40 
valandų. Taip Pat pripažįsta
ma seniority, teįsė į prįklauso 
mas atostogas jr priimami at
gal į darbą visi buvę darbinin
kai be diskrjmįnacijos įš prįe 
žastįes strejjko. Pt Januška, sudėties.

Brangūs tautiečiai — tautietės!
Lįkjmas mums lėmė vie

niems anksčiau, kįtjems vė
liau, apleįsti mūsų mįelą ir 
brangią Tėvynę įr kurtįs nau 
jam gyvenimui tolį nuo gim
tinės naujame kontįnenrte ir 
krašte — Kanadoje. Čįa vienį 
mūsų praleidome jau keliasde
šimt metų, kįtj vos vienus ki
tus metus, tačįau vįsų širdyse 
tebėra gyva tėvynės meilė.

Nežiūrint politinių įsįtįkįni 
mų, leliginįų strįrtumų ar so
cialinės padėties, vįsį esame 
v įenos Motįnos — Lįetuvos 
vaikai įr siekiame įšlįktj Jaį 
ištikimais.

Toronte lietuvįų prįskajto- 
ma1 jau per 4000 įr nuolat jų 
skiačįus auga. Deja, šįs skai
čius lietuvių yra išsisklaįdęs 
plačioje Toronto gyventojų ma 
sėje, kurįs pamažu tirpsta įr 
noksta svetmįųjų tarpe-. To
ronto lietuvįų organizacįjos, 
pastebėjusios šiuos reiškinius, 
jau įsenįai susirūpino kaip 
juos sulaįkyti. Baigiamas oi- 
ganįza virnas KLB Tornoto 
Apylinkės, kurios vienas įš 
pjrmaeįlių darbų yra numaty 
tas įsigįjjmas Toronto Lietu
vįų Namų, kurįuose koncent
ruotųsi lįeutvių visuomenįnįs 
bei kultūrinis gyvenimas. To
ronto lietuvių namuose butų 
erdvįos patalpos susirinki
mams, Į 
mokyklai, bibliotekai bei skai
tyklai, teatrui įr kiekvienai or 
ganizacijaį būtų lengvai prįeį 
narnos.

Š. m. birželįo mėn. 20 d. K 
LB Toronto apylnįkės LOK 
susįrįnKjme buvo sudaryta 
Lpįjkinojį Toronto Lietuvįų 
Namų Fondo Valdyba įš KLT 
Toronto skyriaus, KLS Toron 
to skyriaus įc „ Verslo“ Sąjun
gos atstovų. Šiam organui Pa
vesta organizuoti, steįgtį įr 
ugdytį Toronto lietuvįų namų 
Fondą.

Laikinoji Toronto Lietuvių 
namų Fondo Valdyba nutarė 
darbą pradėti sekančiai ■

L Veįktį artįmame kontak
te su KLB Toronto Apylinkės 
LOK.

2. Paruošti Toronto Lietu
vių Namų Fondo Statutą, kurį 
priimtų KLB Toronto Apylin
kės Komįtetas, jeį šjp komite 
to suorganįzavimas užsitęstų, 
— LOK įr pagal statuto nuos
tatus sudarytų pastovią Fondo 
Valdybą.

3. Tuojau pat pradėti vyk
dyti TLN Fondo kapitalo or
ganizavimo akciją per visas 
Toronto lietuvįų organizaci
jas įr pavjenjus asme-nįs, kurie 
sutiks prįe šio viseįms svar
baus daibo aktyviai prįsjdėti.

4. TLN Fondo lėšos bus tel 
kįamos aųkų būdu, pagal aukų 
ir pasižadėjįmų lajyjs, įr esant 
reikalui galės būti leidžiamos 
akcijos — serai.

5. Vįsos gautos sumos TLN 
Fonauį bus laikomos banke, 
kurįo adresas ji s-tos numciįs 
bus pranešta vėlįau.

6. Aukų ir pasižadėjįmų la
pai netrukus bus paruošti įr jų 
platinimo tvarka bus paskelb
ta.

Krejpdainįesi į vįsus Toron 
to įr apyljnkės lietuvius pra
šome, kaip organjzacijas, taip 
įr pavienius asmenis, aktyvįaį 
įsijunglį į Toronto Ljetuvįų 
Namų Fondo teikimo įr namų 
įsigijimo darbą, nes šįs dar
bas galės būtį efektyvjaį vyk
domas įr našus tik su Jūsų tal
ka, parama ir lietuvišku duos- 
numu.

Vjsjems, kurie mums šiame 
reįkale padės, kaip piniginiai 
taip p- patarimais beį darbais, 
jš anksto dėkojame.
Laįk. Toronto Lietuvių Namų 

Fondo Valdyba.
Pirminįnkas— A, Kįršoms, 
Sefkrc torjus 
Narys

ĮSTEIGTAS PIRMAS UNI
VERSITETO LIETUVIŲ 
KLUBAS KANADOJE,

, „ _ _ _ _ Šiomis dienomįs Toronto
sauljo banke 1.000 akcijų bend aukštųjų mokyklų studentai įr 
raj sumaį $ 100.000.000,—.

— Italijos kraįuomenė bus savo susirinkime Toronto rnies 
padidinta lįgj 250.000 asmenų te įsteigė „Toronto Unįversi-

P, ŠtuOpįs, 
. 104 Wrjght Ave (tel, KE 
. . 4703). Toronto 3, Ont, . .
SLA VISUOTINIS MĖNESI

NIS SUSIRINKIMAS 
įvyks ateįnantį sekmadienį, 
liepos 30 d. 4 vai. po pietų 
,,NL“ piknikų vįetojė, kurį 
ten pat bus nurodyta arba, 
lietaus atveju, „NL“ redakci
joje.

DIDŽIULĖ GEGUŽINĖ!
1950 m. rugpjūčio mėn. b 

d. 2 vai. po pietų, gražioje p. 
Stasįo Kačįulio iarmoje: R. R. 
4, Monbrįdžįąi, Londono lįet. 
kolonija ruošia lįnksmą gegu
žinę, su programa ir kįtomįs 
Įvairenybėmis. Veįks turtin
gas bufetas. Groja puįfcį ka
pela. Todėl tolimųjų įr arti
mųjų apylįnkįų lietuviai ne
praleiskite progos. Iš Londo
no kursuoja autobusas: 2.15 įr 
3.15 vai. pp. iš turgaus aikš
tės, nuo Kjng. St.
KLB London, Ont, Ap. V-ba, 

RUOŠIAMAS DIDELIS 
PIKNIKAS

Delhi, Ont. Kanados Lietu
vių Bendruomenės Delhį Apy
linkė, lįepos mėn. 30 d. po pie 
tų, p. 2. Mikėno ūkyje, prįe 
19 jkeijo, 3 mylios nuo Tįlison 
burgo n.įestelio rengia gegu
žinę • pįknįką.

Grieš gera muzįka. Veįks 
turtingas bufetas. Programo
je įvairūs sporto įr komiški da 
lykėlįaj.

Maloniai kviečiami vįsį to 
lįmų ir artimų apylinkių lietu
viai atslankyti įr jaukįaį įr 
linksmai praleįstį popietį. No 
rintįems dirbti prįe tabako der 
liaus nuėmimo darbų, bus gera 
proga susįtiktį su tabako au
gintojais. Rengėjai,

JAV GYVENTOJAI
1950 m. JAV gyventojų su

rašymas parodė, kad dabar 
JAV tuii 150 miljonų įr_520 
tūkstančių gyventojų. Per pas 
kutintus 10 metų priaugo 19 
mįlionų naujų pįlįečių.

PAKISTANAS NAUJAS NA
RYS MONETARINIO

FONDO,
Pakistanas priimtas ketu

riasdešimt aštuntuoju nariu 
Tarptautįnįo Monetarinio fon 
do įr Pasaulįo banko. Pakis
tano kvota fonde $ 100.000.000 
ir pagrįndiniam kapitalui Pa—

ATSIŠAUKIMAS Į TORON TO IR APYLINKĖS LIETU
VIUS.

ma lietuvių akadmįkų organi
zacija Kanadoje, įsteigta koi- 
poracinįaįs pagrįndaįs. To
ronto universiteto klubas yra 
registruotas Toronto Univer
siteto Senate „Lithuanian 
Club“ ‘vardu. Todėl, paruo
šiant statutą reikėjo prisjlaį- 
kytį universiteto reikalavimų. 
Statutas numato, kad nariais 
su balsavimo tiese galį oūtį 
tįk Toronto Unįversįteto stu
dentai, doktorantai, mokslo 
personalas įr Toronto Univer
sitetą baigę asmenys (alum- 
nį) . Narįais be balsavįmo tei
sės galį būtį vįsų Kanados 
aukštojo mokslo institucijų 
studentai, doktorantai, moks
lo personalas įr asmenys, bay 
gę tas Institucijas. Garbės na 
rjaįs gali būti asmenys ir juri
diniai asmenys (organįzuotį 
vienetai) Kanadoje ir už jos 
ribų, kurie yra nusipelnę savo 
moraline ar materfalįne klu
bui parama. Pilnateisiais na
riais, narįais be balsavįmo tei
sės yra priimami įr garbės na- 
rįaįs kviečiami tįk su vįsu se
nųjų narių pritarimu.

Toronto Universiteto Lįetu 
vjų Klubo tikslas yra aktyvįaį 
prįsįdėti kovoje dėl Lįetuvos 
neprjklausmoybės atstatymo, 
populiarįnti lietuviškąją kul
tūrą kitataučių tarpe,.apjung
ti Kanados akademikus lįetu- 

pasifinįsminįmams, vius- rūpintis savįšlapa, gintį 
savo narjų interesus. Klubas 
yra grynai akademinis įr ne
priklausomas. Klubas sieks 
savo tįkslų įgyvendinįmo glau 
džįai bendradarbiaudamas su 
lietuvių įr kitataučįų organi
zuotais vįenetaįs. Kanados lie 
tuvįai akademikai, ėję aukštuo 
sius mokslus šįo krašto unį- 
versįtetuose, yra įsitikinę, kad 
jje savo pareigą lietuvių tau
tai gales geriau atlįktį būdami 
susirišę tarpusavyje tamprįajs 
organizaciniais rysįaįs. Klu
bas rems ir aktyvįai prįsjdės 
įprie PLB steigimo. Jis, kaip 
akademįnis vįenetas, žinoma 
lįks organįzuotu vienetu ir lo 
ikįaj bendruomenei susidarįus.

TULKlubo būstjnė ameri
kiečių • kanadiečių korporaci
jos „ Kappa Sįgma“ patalpose, 
108 St. George Street, Toron
to, Ontario, Tel. KI 1494.

Į Toronto Universiteto Lie
tuvių Klubo valdybą įejna ; teį 
suninkąs Jonas Juškaįtįs, phįlo 
logas Arturas Paulaitįs įr Pri
taikomųjų Mokslų įr Inžinįeri 
jos Fakulteto studentas Gytis 
Šernas. (Koresp.)

STOJA Į TORONTO 
UNIVERSITETĄ

Onos įr Jono Indrelįų duk
relė Birutė Indrelytė šiemet 
pabaigė vįcną Toronto gimna
zijų įr rudenį stoja į Toronto 
universjtetą studįjuotį aukštų
jų mokslų. Malonu yra pasvei 
kįnti naują abiturientę įr pa
linkėti sėkmės studijuojant 
aukštuosius mokslus, (koi.)

ATVYKS KANADOS LIE
TUVIŲ DRAMOS TEATRAS

Teko patirtį, kad rugsėjo 1 
dįeną Toronte atsjlahkys pro- 
lesinįs Kanados Lietuvįų Dra
mos teatras, kurjs Eatono dra
mos auditorijoje duos „Živi
lės“ spektaklį, taįp gražiai pra 
ėjusį Montrealyje.

Tįjkįmasi, kad į Toronto 
spektaklio vest j atvyks iš čįka 
gos režisierjus Jurgis Šlekai
tis įr, gal] būtį, vejkalo au
torius — Antanas Škėma.

NUBAUSTAS MĖNESIU 
KALĖJIMO

Edvardas Savickas teisme 
prjsjpažino kaltu bandęs pa
vogti automašiną. Jis jau bu
vo atsisėdęs prįe svetįmos ma 
šįnos vaįro jr bandė užvesti 
motorą, 'kai policija jį užklupo 
jr suėmė. Kaltinamasis advo
kato neturėjo. Jam teismas pa 
skyrė vjeno mėnesio kalėjimo 
bausmę. Nuteistasis turi 19 
metų amžiaus. Praeityje jis 
yra sėdėjęs du mėnesius kalė
jime už dalyvavimą rnuštynė- 
se. Už važįavimą svetima ma
šina be savjnįnko leįdįmo jis 
buvo sąlygįnaį nubaustas E. 
Savickas yra lietuvio sūnus, gį 
męs Kanadoje.

Jonas Juškaitįs,,

— J, Karka.
— J. Barsėnas

doktorantaj Kanados lietuviai

reto Ljetuvių Klubą“. Taį pjr
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